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Úvod 
 

Od dob dávno minulých vzbuzovali ve společnosti pozornost lidé, kteří 

se svými projevy chování vymykali aktuálně vnímaným sociálním normám, 

nebo je dokonce překračovali. Jak šel čas, tak se společenské, náboženské, 

zvykové i právní normy vyvíjely. A to v kontextu náboženských, politic-

kých, ekonomických i demografických změn. A jedinci s roztodivnými ná-

padnostmi v projevech chování byli, jsou a určitě i budou osobami, které 

podněcují mínění lidí ve svém okolí. Ať už tyto nápadnosti v projevech 

chování měly své vnitřní nebo vnější příčiny, společnost je v podstatě neroz-

lišovala. Až v posledních sto letech můžeme sledovat formování systema-

tické péče o tyto jedince, z tohoto budování se vlastně vyprofiloval obor 

etopedie neboli pedagogika osob s psychosociálním ohrožením a narušením. 

 

Studijní text Úvod do pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením a na-

rušením je primárně určen studentům, kteří mají tento předmět jako výběro-

vou disciplínu. Je koncipován jako teoretický vstup do problematiky. 

 

Cílem studijního textu je podat základní informace o profilaci oboru, použí-

vané terminologii, pojetí etopedie v současnosti a pokusit se vymezit její 

teoretická východiska. V etopedii se setkávají termíny z mnoha rozličných 

oborů, což má dopad na její různorodou a mnohdy nesourodou terminologii. 

Záměrem tohoto textu není sjednocování této terminologie, ale její optimál-

ní průnik. Stejně tak si neklademe za cíl zpracovat ucelenou historii etope-

die, jenom její obsahové rozpětí by zajisté přesáhlo možnosti tohoto studij-

ního textu. Nabízíme náhled na instituce, které se věnují cílovým skupinám 

v etopedii, a námi zvolené roviny jejich rozdělení nejsou jedinými možný-

mi, podstatný byl záměr – podnítit studenta k přemýšlení nad celým systé-

mem. Pro srovnání se zahraničím jsme se pokusili zpracovat některé sys-

témy péče o osoby s psychosociálním ohrožením a narušením, stejně tak 

jsme hledali inspirující programy a metody práce s těmito osobami. 

A v neposlední řadě jsme se věnovali aspektům morálního vývoje jedince 

s důrazem na morální poznání a praktickou aplikaci do běžného života. 

 

Rozsah studijní opory je omezený, proto jsme se soustředili na vybranou 

problematiku, která dosud nebyla uceleně zpracovaná. Jsme přesvědčeni, 

že znalosti o vývoji profilace oboru, komplikovaném vymezení oboru i cílo-

vých skupin, stejně tak charakteristika zařízení z hlediska uživatelů i zřizo-

vatelů, náhled do historie či uvědomění si aspektů morálního vývoje,  jsou 

nezbytným základním stavebním kamenem oboru.  

Všechny tyto poznatky se mohou stát inspirací pro práci s osobami 

s psychosociálním ohrožením a narušením a jsou nezbytné pro další studium 

oboru. Věříme, že vás informace prezentované v této studijní opoře zaujmou 

a usnadní vám vhled do problematiky osob s psychosociálním ohrožením 

a narušením. 
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1 Teoretické vymezení a základní 

etopedická terminologie 
 

Cíle 

Cílem této kapitoly je vymezit obor etopedie a prezentovat stávající etope-

dickou terminologii, její zdroje a vývoj, otevřít možnosti zdrojů v dalších 

vědních oborech a specifikovat oblasti působnosti oboru. 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 

 charakterizovat etopedii jako speciálněpedagogický obor a vymezit 

její cíle; 

 specifikovat vývoj a profilaci oboru; 

 orientovat se v kategoriích označujících osoby s psychosociálním 

narušením, ohrožením, znevýhodněním, případně postižením; 

 vysvětlit základní terminologické kategorie a interdisciplinaritu obo-

ru. 

 

Průvodce studiem 

 

V následující kapitole se budeme zabývat teoretickým vymezením etopedie 

jako speciálněpedagogické disciplíny v širším i užším kontextu. Pokusíme 

se nastínit její profilaci v posledním století a současné pojetí. Zaměříme 

se na vymezení základních kategorií osob s psychosociálním ohrožením, 

narušením i znevýhodněním. V neposlední řadě se pokusíme nastínit oblast 

působení etopedie v interdisciplinárním kontextu. 

 

1.1 Vymezení etopedie jako speciálněpedagogické 

disciplíny 
 

Etopedie se vydělila v roce 1969 z psychopedie pro výrazné rozdíly 

v cílových skupinách, ale i v metodách a ve formách práce.  

 

Etopedii (z řeckého ethos = „mrav“, „zvyk“ a paedia = „výchova“) můžeme 

volně charakterizovat jako disciplínu, která se zabývá nápravou chování 

a zvyklostí v chování. (Vojtová, 2008) 

 

V českých zemích je tradiční označení oboru etopedie, které je však zavede-

no pouze v úzkém okruhu odborné veřejnosti, v zahraničí se tento termín 

nepoužívá vůbec. Můžeme se například setkat s názvy education of children 

with emotional or behavioral difficulties (Visser, Daniels, Cole in Vojtová, 

 

 

Vymezení etopedie  
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2010), disorders, at-risk children (Barr, Parrrett in Vojtová, 2010). Na Slo-

vensku používají termíny pedagogika emocionálně a sociálně narušených 

(Komárik, 1998) nebo pedagogika psychosociálně narušených (Vašek, 

2003). 

 

 

Důležitá pasáž textu 

Nabízí se otázka, zda by nebylo výstižnější pojmenování oboru speciální 

pedagogika osob s psychosociálním ohrožením a narušením, protože 

z něho je jasné, že se jedná o speciálněpedagogický obor, a současně je de-

klarováno, že se zabývá všemi kategoriemi osob s psychosociálním ohrože-

ním a narušením. 

 

1.2 Vývoj profilace oboru 
 

V této podkapitole se budeme zabývat profilací oboru etopedie za posled-

ních sto let. Ucelenější pojetí historie oboru najdete v kapitole věnované his-

torii. 

 

Přelom 19. a 20. století 

V českých zemích začaly vznikat teoretické a praktické koncepty pro práci 

s dětmi nejen s postižením, ale i s výchovnými problémy. Dětmi 

s výchovnými obtížemi se zabýval František Kočí (1858–1934), který 

za základní cíl vzdělání a výchovy považoval vytvoření návyku u dítěte, aby 

se chovalo mravně. Důležitými složkami vyučování pro něj byly atmosféra 

prostředí, autorita učitele a vhodně zvolená situace učení (Mátej in Vojtová, 

2010).  

 

František Čáda (1865–1918) se ve svém díle věnoval mládeži v konfliktu 

se zákonem, zasloužil se o vznik tzv. kolonií pro tyto děti. Byl také spoluza-

kladatelem Pedologického ústavu města Prahy v roce 1910 – spolu s Janem 

Dolenským (1859–1933) a Jindřichem Matiegkou (1862–1941) – a zabýval 

se antropologií dítěte. Hlavním úkolem tohoto ústavu bylo vědecké studium 

tělesného a duševního vývoje českých dětí a mládeže. Po roce 1918 byl pře-

jmenován na Ústav pro výzkum dítěte a dorůstající mládeže.  

 

Pro zájemce 

Na dědictví tohoto ústavu po 2. světové válce navazoval Sociodiagnostický 

ústav, se kterým jsou spojena jména významných osobností české pediatrie 

a dětské psychologie, například Oldřich Říha, Otakar Kučera, Zdeněk Ma-

cek, Zdeněk Matějček či Josef Langmeier. (Matějček, 2005) 

 

Pedologický ústav  
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Postupná společenská humanizace a rozvoj medicínských oborů vyústily 

do odborné veřejnosti (lékařské a pedagogické), že problémy v chování dítě-

te jsou změnitelné a lze je vhodnou léčbou či přístupy ovlivnit. (Vojtová, 

2008) 

 

Období 1918–1948 

S rozvojem pedagogiky po vzniku samostatné republiky se diferencovaly 

obory pedopatologie a nápravná pedagogika. O jejich teoretické vymeze-

ní se zasloužil Jan Mauer (1878–1937). Tyto obory byly pojímány jako dva 

vzájemně se doplňující směry, kdy na teoretických základech pedologie 

rozvíjí nápravná pedagogika praktické výstupy. Mauer rozčlenil disciplíny 

nápravné pedagogiky, jež se v podstatě shodují s dnešním členěním speciál-

ní pedagogiky v České republice na jednotlivé „pedie“. Mauer formuloval 

tři cíle nápravné pedagogiky: 

 pomáhat „abnormálním“ jedincům k tělesnému uzdravení; 

 podněcovat jejich vývoj tělesným a duševním cvičením; 

 připravovat je pro praktický život. 

 

Vedle Mauerova konceptu vznikl i odlišný koncept Františka Štampacha 

(1895–1976). Omezoval působnost nápravné pedagogiky na ty jedince, 

u kterých postižení vzniklo z vnějších, sociálněpatologických příčin. Postu-

py, metody a úkoly vnímal ve vymezování výchovných norem a v aplikaci 

nápravných metod. (Doležalová in Vojtová, 2010) 

 

Pro zájemce 

V letech 1925–1944 vydával Spolek pro péči o slabomyslné v republice 

Československé časopis Úchylná mládež, ve kterém byly publikované i vý-

zkumné studie, které se zabývaly problematikou mravně vadných (slovy 

tehdejší terminologie) dětí. Zabývaly se mimo jiné i počtem, stavem a pří-

činnými souvislostmi výskytu mravně vadných dětí ve školách, které spada-

ly do pražského policejního obvodu. Šetření bylo provedeno z pohledu pe-

dagogického a  

za mravně vadné označili jeho autoři 650 dětí pražských škol. V dalších stu-

diích se autoři zabývali zjišťováním mravního cítění chlapců ve věku 14 až 

20 let, kteří byli umístění ve vychovatelně v Opatovicích.  

 

Dobrá teoretická úroveň se odrážela i na velmi progresivních a moderních 

metodách uplatňovaných v praxi ve výchovných zařízeních. Například v již 

zmiňované vychovatelně v Opatovicích byla výchovná práce postavena 

na koncepci ředitele Aloise Zikmunda a zdůrazňovala rozvoj mravní citli-

vosti chovanců, probouzení smyslu a pochopení pro sociální hodnoty. (Voj-

tová, 2010) 

 

 

 

Pedopatologie a nápravná 

pedagogika  
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Období 1949–1969 

Medicínský model speciálněpedagogických přístupů u dětí s poruchami 

chování se projevoval v „modelu hromadné převýchovy“, který byl uplat-

ňován umisťováním dětí do zařízení kolektivní péče. Tyto instituce byly 

buď zdravotnické (psychiatrické léčebny), nebo školské (výchovné ústavy), 

kde byl kontakt dětí s rodinou podroben restriktivním podmínkám. (Vojto-

vá, 2010) Tento medicínský model stavěl především na funkčních nebo bio-

logicko-organických příčinách vzniku postižení, a tak byla v jeho rámci 

léčba a medikace základním východiskem pro edukační postupy. (Vítková, 

2004) 

 

Obecně se obor speciální pedagogika profiloval jak terminologicky, tak ob-

sahově. Termín speciální pedagogika navrhl v roce 1957 Bohumír Pope-

lář – tento termín posléze úspěšně nahradil termín nápravná pedagogika. 

Jako náhrada termínu pedopatologie byl ze sovětské pedagogiky převzat 

termín defektologie, vztahem mezi těmito pojmy se zabýval Miloš Sovák 

(1905–1989). 

 

Ale i toto období má svůj přínos, postupně se obor začal odklánět od medi-

cínských modelů ke speciálněpedagogickým. Tato profilace je patrná přede-

vším v zahraničí v oblasti problematiky poruch chování a emocí (od 60. let 

minulého století se začíná používat tento termín a problematika je i nadále 

spojována s problematikou mentálního postižení). Od konce 40. let minulé-

ho století ve Spojených státech amerických probíhaly výzkumy ohledně 

edukace dětí s poruchami chování a emocí. Situace ve školách se změnila 

v důsledku poválečného uspořádání a přílivu imigrantů. Vedle popisu proje-

vů chování se tyto výzkumy ve výstupech věnovaly i problematice výchovy 

a vzdělávání těchto dětí. Stejně tak upozornili autoři na propojení faktorů 

školního selhávání, emocionálních poruch a obtíží v chování. V zásadách 

pedagogické práce doporučovali pro tyto děti strukturované vyučování 

a prostředí bez jakýchkoliv rušivých vlivů. (Vojtová, 2010) 

 

Odlišnost v doporučeních pro práci s dětmi můžeme sledovat v metodice 

instrumentálního obohacování izraelského psychologa a pedagoga rumun-

ského původu Reuvena Feuersteina. Relativizuje zavedené přístupy např. 

ohledně rušivých podnětů, snaží se přizpůsobit možnostem dítěte. (Pokorná, 

2010) 

 

V Československu se výchova a vzdělávání dětí s problémy v chování for-

movaly pod vlivem společensko-politického vývoje, s čímž také souvisely 

i změny ve školském systému. V roce 1949 byl přijat zákon o jednotném 

školství a do škol pro mládež vyžadující zvláštní péči spadaly i děti 

s problémy v chování. Tato problematika patřila stále do oblasti psychope-

dické, děti s mentálním postižením byly v tehdejším konceptu speciální pe-

dagogiky všechny pojímány jako děti „s výchovnými obtížemi“.  Sovák 

(1980) vymezuje termín defekt a považuje jej za příčinu narušení některé 

z podmínek pro výchovu dětí. 

 

Model hromadné převýcho-

vy  
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Pro zájemce 

Zdá se, že tato koncepce stále u části odborné i laické veřejnosti přetrvává – 

můžete najít konkrétní příklady ze současné  praxe? 

 

Období 1970–1989 

Jak je již uvedeno v předchozím textu, etopedie jako samostatná disciplína 

speciální pedagogiky vznikla v roce 1969. Rozdílnost problematiky, cílo-

vých skupin, odlišnost v charakteru a síti zařízení byly hlavními důvody vy-

členění z psychopedie.  

 

Etopedie se zabývala problematikou vad a poruch duševních (Sovák, 1980), 

jejím předmětem byla defektivita osob s obtížnou vychovatelností. Obtížná 

vychovatelnost spočívá v defektivitě a přechází až v delikvenci, popřípadě 

kriminalitu.  

 

Na základě těchto východisek Sovák (1980) definoval etopedii jako „úsek 

speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním 

dětí obtížně vychovatelných“. 

 

Vymezme si základní pojmy, které se používaly: 

 mravní narušenost – tj. „… znak jedinců s poruchami chování, kte-

rý charakterizuje narušený vztah k hodnotovému systému, vystihuje 

primární příčinu poruch chování“ (Řepová in Renotiérová, Ludíko-

vá, 2006, s. 251); 

 obtížná vychovatelnost – termín, kterým byla kolem roku 1960 na-

hrazena mravní narušenost, ale v řadě publikací byl donedávna pou-

žíván; 

 sociální narušenost – tento termín byl užíván ve stejném smyslu ja-

ko obtížná vychovatelnost a mravní narušenost.  

 

Pojem obtížná vychovatelnost je jednak společnou kategorií všech typů de-

fektních dětí a mládeže, jednak se apriorně negativně orientuje na výchov-

nou práci. (Klíma in Sovák, 1980) 

 

V českých zemích se obor etopedie lišil od vývoje na Slovensku, kde 

se etopedie profilovala v rámci léčebné pedagogiky. Zaměřovala se tam 

na výchovně-léčebnou práci se sociálně nepřizpůsobivými a emocionálně 

narušenými dětmi. V českých zemích se etopedie zabývala poruchou chová-

ní a její nápravou. Porucha chování byla označována jako sociální naruše-

nost, dále byla členěna do tří podskupin: 

 výchovně narušení, 

 emocionálně narušení, 

 sociálně izolovaní. 

 

Hranice vymezitelnosti mezi těmito skupinami se prolínala. Odborníci vní-

mali etiologii vzniku poruch chování jako kombinaci vnějších a vnitřních 

faktorů. Jako jedna z teorií příčin vzniku poruch chování byla uváděna i teo-

 

Obtížná vychovatelnost  
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rie nízkého sebevědomí v důsledku postižení. (Klíma in Edelsberger, Kábe-

le, 1988)  

 

Dále tito autoři uvádějí jako jednu z příčin poruch chování následky one-

mocnění nebo defektu různého druhu a stupně. Porucha chování tedy byla 

důsledkem neschopnosti jedince kompenzovat defekt. Z tohoto pak plynula 

východiska její reedukace, která měla být zaměřena na defekt primární bez 

ohledu na intenzitu poruchy. Sociální dimenze poruchy chování byla ozna-

čována jako porucha výchovného prostředí. (Klíma in Edelsberger, Kábele, 

1988) 

 

Vývoj systému komplexní převýchovy v podmínkách speciálních zařízení 

pro výkon ústavní výchovy měl sociálně izolační charakter a výchova 

a vzdělávání dětí s poruchami chování byly segregační.  

 

Pro zájemce 

V zahraničí koncem 70. let a v 80. letech minulého století začaly vznikat 

podněty, které vycházely z propojování poruch chování u dítěte s obtížnou 

rodinnou situací, s nedostatečnými školními výkony a celkovou negativní 

motivací dítěte. Sociální model postižení spolu s principem normality 

stimuloval pozornost odborníků hledáním možností pro integrativní vzdělá-

vání všech žáků v hlavním školském proudu.  

 

Avšak tehdejší izolovanost etopedie na našem území od těchto významných 

myšlenkových posunů je patrná ve výrazné politizaci oboru až do roku 

1989. 

 

Na druhou stranu je už v 80. letech 20. století znatelný jistý posun ve vní-

mání žáka s problémy v chování v psychologických pracích, např. Zdeňka 

Heluse, který výzkumně doložil, že u žáků ovlivňuje jejich sebereflexi hod-

nocení učitele, a začal mluvit o tzv. bludném kruhu neúspěchu a naučené 

bezmocnosti. (Vojtová, 2010) 

 

Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 

1989 (ratifikovalo ji i Československo) a stala se východiskem pro legisla-

tivní rámec sociálně-právní ochrany dítěte i náhradní rodinné výchovy 

a je základem integračních trendů v následujícím období. 

 

Období po roce 1989 – integrační, či segregační trendy? 

Posuny ve speciálněpedagogických přístupech k dětem s poruchami chování 

nebyly výrazně radikální, ale pomalu směřovaly k integrativním konceptům.  

 

Stejně tak některá zařízení ústavní výchovy byla výrazně progresivní již 

od konce 80. let a po společenských změnách nastartovala nové cesty 

v přístupech k osobám nejen s problémy v chování, ale především problé-

mem závislostního chování. Byl to např. Výchovný ústav v Praze na Klíčo-

 

Integrační, nebo segregační 

trendy?  
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vě, jehož někteří pracovníci (mj. Martina Těmínová, Martin Hajný a další) 

v roce 1991 stáli u zrodu občanského sdružení Sananim.  

 

Díky obrovskému entuziasmu zahraničních lektorů – představitelů význam-

ných psychoterapeutických škol – a pracovníkům z praxe se významně roz-

šířily možnosti využití individuální, skupinové i rodinné psychoterapie 

v práci s osobami s psychosociálním ohrožením a postižením, a to nejen 

v internátních zařízeních, ale i v podmínkách ambulantní praxe.   

 

Obecně významný byl ve speciální pedagogice v tomto období posun edu-

kace žáků s postižením do všech typů škol, kdy český školní systém nabízel 

individuální i skupinové integrace žáků v hlavním vzdělávacím proudu, 

popřípadě vzdělávání ve speciálních školách.   

 

Co se týče přístupů k dětem s poruchami chování, významným prointe-

gračním prvkem byl v roce 1991 vznik středisek výchovné péče. Středis-

ka se však rozvíjela především v 90. letech minulého století, zlom nastal 

na konci 90. let, kdy ve většině případů byla organizačně přiřazena pod zaří-

zení institucionální výchovy. Tudíž se dostala paradoxně zpět do segregač-

ního (nebo jak uvádí Lechta (2010) do selektivního) systému a jejich rozvoj 

byl utlumen. Navíc síť středisek pokrývá Českou republiku nesouvisle, ne-

kopíruje rozložení pedagogicko-psychologických poraden, a takovým rozlo-

žením neodpovídá potřebnosti a poptávce praxe. 

 

Pro zájemce 

Od konference UNESCO v Salamance v roce 1994 se do popředí dostávají 

inkluzivní tendence. Inkluzivní pedagogika patří v současné evropské spe-

ciální pedagogice k nejvíce diskutovaným fenoménům. Často se polemizuje 

a zapomíná se na skutečnost, že kompetentní řešení v reálné situaci vyžadu-

je nejprve analýzu původních komponentů. (Lechta, 2010) 

 

Od 18. století začala v Evropě vznikat různá zařízení pro jedince 

s postižením. Postupně byla pro tyto osoby systematicky organizována insti-

tucionální odborná pomoc. Tato institucionalizace však způsobovala segre-

govanou edukaci. Aktuální celosvětový trend směřující k inkluzivní peda-

gogice přináší v České republice, ale i v zahraničí mnoho nedořešených 

problémů. Je zřejmá pojmová nejednotnost v termínech integrace (80. léta 

20. století) a inkluze (polovina 90. let 20. století do současnosti). Inkluze 

v sobě zahrnuje novou kvalitu přístupu k dětem s postižením, od integrace 

se odlišuje bezpodmínečným akceptováním všech potřeb dětí. V popředí 

není otázka předpokladů dítěte pro docházku do běžné školy, ale otázka tý-

kající se pedagogického, organizačního a kulturního potenciálu školy. 

 

Naproti tomu integrace se zaměřuje na potřeby jedince, zahrnuje speciální 

intervenci, myslí spíše na prospěch integrovaného žáka a je zaměřena 

na vzdělávaného žáka s postižením či znevýhodněním.  
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Bariéry rozvoje inkluzivního vzdělávání jsou: 

 výraznější podporu inkluzivního vzdělávání v České republice lze 

očekávat v delším časovém horizontu; 

 služby školských poradenských pracovišť nemají dostatečnou kapa-

citu a jejich dostupnost je omezená; 

 omezená systémová podpora škol – nenaplnění potřeb učitelů, nedo-

statek speciálních pedagogů ve školách hlavního proudu, omezené 

profesní kompetence učitelů, nedostatek asistentů pedagoga. (Háj-

ková, Strnadová, 2010) 

 

1.3 Užší a širší kontext etopedie 
 

Důležitá pasáž textu 

 

Etopedie je speciálněpedagogická disciplína, která se v širším kontextu za-

bývá nejen edukací, ale i diagnostikou, terapií, poradenstvím, sociální reha-

bilitací a resocializací osob (děti, mládež, dospělí) s poruchami chování, 

emocí, sociálních vztahů a hodnotových orientací.  

 

Posuny a trendy v oboru rozšiřují zájmy i cílové skupiny etopedie. Proble-

matika osob nejen s poruchami chování, ale i emocí, závislostního chování, 

menšin a cizinců, osob ohrožených sociálním prostředím, společensky ne-

přizpůsobivých, v konfliktu se zákonem i ve výkonu trestu odnětí svobody.  

 

Etopedie se zabývá edukací, diagnostikou, terapií, poradenstvím, sociální 

rehabilitací a resocializací osob s poruchami chování.  

Vymezení poruchy chování vychází z klasifikačního systému Mezinárodní 

klasifikace nemocí, 10. revize, kde pro rozlišení je důležitý nejenom charak-

ter, ale i doba trvání projevů disociálního, agresivního a vzdorovitého cho-

vání. 

  

Pro zájemce 

Vojtová (2004) uvádí, že etopedie je vědní disciplínou speciální pedagogi-

ky, která se zabývá edukací osob s poruchami chování a s rizikem vývoje 

této poruchy.  

 

Jiná definice uvádí, že etopedie se zabývá výchovou, převýchovou, vzdělá-

váním a pracovní přípravou sociálně narušené mládeže, tedy obtížně vycho-

vatelné. (Řepová in Renotiérová, Ludíková, 2006) 

 

Pojetí etopedie jako oboru speciální pedagogiky, který realizuje integraci 

sociálně handicapovaných osob po předcházející segregaci 

v resocializačních institucích, je považováno ve světle inkluzivních koncep-

cí za překonané. (Vojtová, 2010) 

 

Širší kontext  

Užší kontext  
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Nastal významný posun v pojetí vzniku poruchy chování, protože už není 

vnímána jako postižení, defekt jedince, ale vzniká různými kombinacemi 

psychologických, sociálních a dalších faktorů. Podíl na jejím vzniku není 

přisuzován jen samotnému jedinci, ale také jeho sociálnímu okolí (rodina, 

škola, parta, komunita atd.). To se projevuje i v možnostech intervence, kdy 

se s jedincem s poruchou chování pracuje nejen na vztahu k sobě samotné-

mu, ale i k sociálnímu okolí. (Vojtová, 2010) Jako důležité aspekty vnímá-

me motivaci samotného jedince a pojmenování problému, ale i toho, kdo 

je vlastně nositelem problému.  

 

Cílem je maximální rozvoj osobnosti jedince s psychosociálním ohrožením 

a narušením, což především znamená jeho začlenění či znovuzačlenění 

do společnosti. Etopedie tedy zkoumá, za jakých podmínek a za použití ja-

kých metod a forem práce lze dosáhnout výše uvedeného cíle, a to 

s ohledem na individuální specifika každého jedince.  

 

 

Předmětem etopedie je zkoumání podmínek a zákonitostí rozvoje osob 

s psychosociálním ohrožením a narušením. A to z aspektů etiologie, 

symptomatologie, diagnostiky, intervence, sociální rehabilitace 

a v neposlední řadě i prevence. 

 

1.4 Základní terminologie 
 

Základní terminologie oboru je značně nejednotná, a vzhledem k tomu, 

že etopedie využívá poznatků různých vědeckých disciplín, je z nich slože-

na i terminologická oblast oboru. V rámci speciálněpedagogické komunika-

ce jsou používány obvykle následující pojmy: 

 Chování – tento termín popisuje jakékoliv jednání člověka, jedná 

se o souhrn vnějších projevů, činností a reakcí organismu, zahrnuje 

jak sociální chování, tak chování akademické – např. čtení, psaní 

(Hartl, Hartlová, 2010). 

 Rizikové chování – je sociálním konstruktem stejně jako problémo-

vé chování, poukazuje na takové vzorce chování u jedince, které 

nemusí být jednoznačně vymezeny a jejichž důsledkem může dochá-

zet k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, psychických, 

edukačních a dalších ohrožení pro jedince nebo společnost (Širůčko-

vá in Miovský a kol., 2010). 

 Problémové  chování – syndrom problémového chování – člověk, 

který se chová rizikově, má tendence chovat se rizikově i v dalších 

oblastech, jedná se o propojenost jednotlivých projevů rizikového 

chování, což tvoří problémové chování (Širůčková in Miovský 

a kol., 2010). 

 Poruchy chování – opakující se a trvalý (v trvání nejméně 6 měsí-

ců) vzorec disociálního, agresivního a vzdorovitého chování, které 

porušuje sociální normy a očekávání přiměřená věku dítěte (Meziná-

rodní klasifikace nemocí, 10. revize). 

Cíle oboru  

Předmět oboru  

Pojmy užívané v textu pu-

blikace  
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 Socializace – zprostředkující nástroj mezi jedincem a společností; 

je tedy procesem, který propojuje každého jedince se společností, je-

jím smyslem je zvnitřnění kulturních norem a hodnot, tedy stav, kdy 

nejsou jedincem vnímány jako nátlak zvnějšku, ale je schopen 

se s nimi ztotožnit, bere je za „své“ (Havlík, Koťa, 2002). 

 Resocializace, sociální rehabilitace – proces, ve kterém se jedinec 

snaží dosáhnout optimálního zdravotního a psychického stavu, ob-

novy nebo náhrady ztracených či omezených schopností, dovedností 

a kvalitního sociálního fungování; termín sociální rehabilitace se po-

užívá jako „měkčí“ varianta resocializace. 

 Poradenství – aplikovaná teoretická i praktická disciplína speciální 

pedagogiky, která se zabývá závažnými lidskými problémy; jde 

o zaměřený a řízený proces, při kterém poradce provází jedince při 

řešení jeho aktuální situace, problému, hledání a dosahování osob-

ních cílů či při snaze o efektivnější využívání vlastních možností; 

je to tedy odborná pomoc lidem v osobních a sociálních problémech 

(Hadj Moussová, 2004). 

 Terapie – pojetí terapeutické práce v etopedii je poměrně nové 

a nemá ustálenou podobu, stává se však nedílnou součástí odborné 

práce v mnoha typech zařízení; terapie je obecný pojem a znamená 

„léčbu“, pokud terapii budeme specifikovat jako léčbu psychologic-

kými prostředky a postupy, jedná se o psychoterapii. 

 Intervence – obecně tímto pojmem vymezujeme určitý zásah, akti-

vitu zacílenou na ovlivnění určitého jevu nebo situace, intervencí 

je tedy jakýkoliv zákrok, který posune situaci, stav či problém klien-

ta – je většinou záměrná, pracovník tedy vyvíjí spolu s klientem ur-

čitou aktivitu vědomě, s jasně vymezeným cílem, lze ji dělit podle 

délky trvání, intenzity, zaměření, použitých technik (Hadj Mousso-

vá, 2004). 

 Prevence – v širším slova smyslu je definována jako intervence ur-

čená k zamezení nebo snížení výskytu, šíření, popřípadě vzniku 

škodlivých účinků projevů rizikového chování, jimiž se myslí např. 

rasismus, xenofobie, projevy agrese, šikany, záškoláctví; podle Svě-

tové zdravotnické organizace (WHO) se dělí na primární, sekundár-

ní, terciární. 

 Reedukace – edukační proces, ve kterém se s použitím pedagogic-

kých, psychologických, popřípadě terapeutických metod usiluje 

o takové změny v projevech chování jedince, které mohou přispět 

k jeho sociální integraci. 

 

1.5 Cílové skupiny 
 

Je všeobecně známé, že sociální chování jedince je významně determinova-

né dodržováním různých norem, jejichž překračování může být na jednu 

stranu důvodem speciálních přístupů. Na druhou stranu jsou také patrné vý-

razné nedostatky v oblasti kognitivní, motorické, komunikační, emocionální 

nebo sociální. (Vašek, 2003)  
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Důležitá pasáž textu 

Lechta (2010) uvádí, že pojmy norma, normalita lze chápat jako fikci, pro-

tože do škol a školských zařízení přicházejí děti s různými předpoklady, zá-

jmy, potřebami a zkušenostmi a tato různorodost je v moderní pedagogice 

považována za nezbytnou. A pokud je heterogennost považována za nor-

mální, není tedy možné hovořit o nějakých odchylkách od statistické normy. 

(Eberwein in Lechta, 2010)  

 

Je velmi obtížné najít opak ke slovu „postižený“, jako nejvhodnější se jeví 

termín intaktní, i když: kdo z majoritní populace je „intaktní“? Odborná 

terminologie však potřebuje výraz, který by diferencoval lidi tzv. majoritní, 

respektive intaktní populace a populaci s nějakým postižením, narušením 

nebo ohrožením. Je nutné položit si podstatnou otázku:  

 

Které osoby lze pokládat za osoby s určitým postižením, narušením nebo 

ohrožením?  

„Je potřeba zdůraznit, pokud mluvíme o postižení a narušení, uvědomujeme 

si nevhodnost těchto pojmů z etického aspektu, z psychologického hlediska 

je tzv. postižení, narušení pouze částí celkové osobnosti dítěte a v žádném 

případě nejde o nějaké „nálepkování.“ (Lechta, 2010, s. 21) Je nutné po-

znamenat, že konkretizace toho, co lze pokládat za postižení, co za narušení 

a co za ohrožení, není přesně dořešena a praxe v užívání těchto termínů roz-

hodně není jednoznačná.   

   

Ve speciálněpedagogickém kontextu se chápe termín postižení ze sympto-

matologického hlediska jako relativně trvalý, neměnný stav jedince 

v kognitivní, komunikační, motorické nebo emocionálně-volní oblasti, který 

se manifestuje signifikantními obtížemi při učení a v sociálním chování. 

(Vašek, 2003)  

Při narušení, na rozdíl od postižení, mohou mít patogenní faktory charakter 

limitovaného působení, znamená to tedy, že jsou reparabilní. 

 

Termín ohrožení vymezuje dlouhodobě nepříznivé působení různých fyzi-

kálních, biologických, chemických, psychických či sociálních faktorů, které 

v případě nepříznivých okolností mohou narušit integritu organismu. (Va-

šek, 2003) 

 

Za nejkomplikovanější lze považovat definici ohrožení, přitom precizování 

této kategorie je především z hlediska prevence nutné pokládat za podstatné. 

U této kategorie je důležité poznamenat, že existuje zjevné nebo skryté rizi-

ko vzniku postižení či narušení. Literatura (Knight in Lechta, 2010) uvádí, 

že edukace zhruba 20 procent „nepostižených“ žáků ve třídě vyžaduje spe-

ciálněpedagogické přístupy. Jde v podstatě o „ohrožení narušením“ nebo 

„ohrožení postižením“.  

 

 

 

 

Narušení, ohrožení, posti-

žení  
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Příklad 

Mezi ohroženou skupinou mohou být například děti se sociálně znevýhod-

ňujícího prostředí, osoby experimentující v užívání  návykových látek, žáci 

se specifickými poruchami učení a chování aj. 

 

Kromě těchto uvedených termínů je stále obvyklé používat termíny znevý-

hodnění, porucha, problém. Starší termíny defekt, defektivita, anomálie 

aj. je možné považovat za stigmatizující, pejorativní a od jejich užívání 

se v současném trendu vývoje oboru upouští. (Lechta, 2010) 

                                                                                                                          

                         

Za psychosociální narušení je považováno takové narušení psychické a so-

ciální integrity, v důsledku kterého jedinec porušuje sociální (morální, zvy-

kové, společenské, právní) normy a jedná v rozporu s očekáváním okolí vů-

či němu. Tyto vlivy mohou mít charakter limitovaného působení, narušení 

je tedy reparabilní. (Vašek, 2003) 

 

Psychosociálním ohrožením je označováno dlouhodobé nepříznivé působení 

různých psychických, sociálních a jiných faktorů, tendencí, rizik a vlivů 

na jedince. Pokud nastane zvrat v jejich působení, mohou poznamenat inte-

gritu jedince a způsobit jeho narušení. (Vašek, 2003) Za ohrožení lze např. 

považovat u dětí předškolního věku neuspokojování jejich základních psy-

chických potřeb. 

 

Pro zájemce 

Pokuste se zdůvodnit vhodnost či nevhodnost termínu psychosociální posti-

žení. Lze jej také použít v rámci etopedické teorie a praxe? 

 

1.5.1 Terminologie školské legislativy 

 

V legislativních normách vztahujících se k problematice dětí 

s poruchami chování je používán termín dítě (zákon č. 109/2002 Sb., o ús-

tavní a ochranné výchově, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí a mládeže). Naopak zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon, užívá 

termínu žák. 

 

Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle 

právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo (Úmluva 

o právech dítěte). 

 

Novela zákona č. 109/2002 Sb. zavádí termín klient, jeho účelem je rozliše-

ní dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy od dětí ve stře-

discích výchovné péče. Klienty jsou děti v péči střediska výchovné péče.  

 

Psychosociální narušení  

Psychosociální ohrožení  
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Paragraf 16 zákona č. 561/2004 Sb. specifikuje podrobně žáka (studenta) 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Je jím osoba se zdravotním postiže-

ním, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.  

 

Není zde specifikován žák s poruchami chování či emocí, ale žák 

s vývojovou (specifickou) poruchou chování. Tento termín odpovídá 

v klasifikačním systému dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí ter-

mínu hyperkinetická porucha a v klasifikačním systému Americké psychiat-

rické asociace  DSM-IV termínu Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

neboli ADHD, tj. hyperaktivita s poruchou pozornosti. 

Žák se specifickou poruchou chování je zařazen dle intenzity poruchy buď 

do kategorie žáků se zdravotním postižením, nebo žáků se zdravotním osla-

bením.  

 

Podle druhého odstavce paragrafu 16 zákona č. 561/2004 Sb. jsou do kate-

gorie žáků se zdravotním postižením řazeni také žáci s vývojovými (speci-

fickými) poruchami učení a chování. Podle závažnosti obtíží je jim ve shodě 

s legislativou poskytována potřebná péče. U žáka musí být toto postižení 

potvrzeno na základě psychologického a speciálněpedagogického vyšetření, 

popřípadě na základě doporučení odborného lékaře neurologa. Poté mu mů-

že být doporučeno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

a dalších nezbytných podmínek pro vzdělávání.  

 

Podle prvního odstavce paragrafu 16 zákona č. 561/2004 Sb. je žákem nebo 

studentem se speciálními vzdělávacími potřebami i osoba se zdravotním 

znevýhodněním. Dle tohoto zákona je zdravotním znevýhodněním zdra-

votní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí 

k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění ve vzdělávání.  

 

Je definováno v tzv. školském zákoně ve čtvrtém odstavci v paragrafu 

16 jako: 

 rodinné prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožené 

sociálněpatologickými jevy; 

 nařízená ústavní nebo uložená ochranná výchova; 

 postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu. 

 

Všechny tyto kategorie jsou posuzovány vždy podle toho, jaké konsekvence 

přinášejí pro vzdělávání žáka.  

„Sociokulturní znevýhodnění je velmi nevhodným označením pro dítě, které 

má specifické vzdělávací potřeby zejména v kontextu jeho začlenění do ko-

lektivu spolužáků, ale také v kontextu náhledu na jeho specifický problém, 

je proto třeba zvážit, zda by nebylo vhodnější specifikovat jeho odlišné vzdě-

lávací potřeby pro školu bez využití této nálepky!“ (Zapletalová, 2006, 

s. 37) 

Zdravotní postižení  

Zdravotní znevýhodnění  

Sociokulturní znevýhodnění  
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Formy speciálního vzdělávání je možno realizovat prostřednictvím: 

 individuální integrace, 

 skupinové integrace, 

 ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením.  

 

Žákům se zdravotním nebo sociokulturním znevýhodněním není otevřený 

celý systém speciálního vzdělávání včetně finanční podpory, jsou ale žáky 

se speciálními potřebami, které je třeba ve vzdělávacím procesu naplňovat. 

 

1.5.2 Postavení cílových skupin v etopedii a ve speciální 

pedagogice 

 

Osoby s psychosociálním ohrožením a narušením mají ve speciální pedago-

gice specifické postavení, které souvisí se sociální dimenzí jejich problémů 

(ohrožení, narušení…). Etopedie se v rámci struktury speciálněpedagogic-

kých disciplín odlišuje jak terminologií, tak především v charakteristice cí-

lových skupin – osob s psychosociálním ohrožením a postižením: 

 Zatímco v ostatních disciplínách jsou objektem zájmu osoby 

s mentálním, smyslovým, tělesným postižením nebo narušením po-

většinou vrozeným, zde převažují jedinci s psychosociálním ohrože-

ním a narušením získaným v průběhu života. 

 Velmi podstatná je skutečnost, že při práci s osobami 

s psychosociálním ohrožením a postižením je zásadnější vnitřní mo-

tivace ke změně, pojmenování problému a specifikace nositele pro-

blému než intenzita ohrožení či narušení.  

 Podstatný rozdíl může také spočívat v negativním vnímání osob 

s psychosociálním ohrožením a postižením v celospolečenském kon-

textu.  

 

Příklad 

Toto negativní vnímání může souviset s názorem, že psychosociální ohro-

žení – především narušení – je ovlivněno špatnými charakterovými vlast-

nostmi, hodnotovými orientacemi a postoji jedinců a že si za to v podstatě 

mohou sami: viz např. děti s poruchami chování jsou agresivní, ničí majetek 

druhých, kradou; lidé s problémem závislosti na návykových látkách aj. Jiná 

narušení či ohrožení jsou způsobena tělesnými, mentálními či smyslovými 

dispozicemi, jež nejsou samotným jedincem ani dalšími okolnostmi tolik 

ovlivnitelné. 

 

1.6 Interdisciplinarita 
 

Etopedie ve struktuře speciálněpedagogických disciplín v současnosti před-

stavuje multidisciplinární obor, který úzce spolupracuje s ostatními obory 

speciální pedagogiky. Na speciálněpedagogické práci u osob 
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s psychosociálním ohrožením i narušením se vždy podílí více odborníků 

z různých oborů a s rozličnými úhly pohledu. Etopedie úzce spolupracuje 

jak s obory společenskými, tak i biologickými – tedy s psychologií, filosofií, 

sociologií, pedagogikou, medicínskými i právními obory. Tato spolupráce 

vychází z multifaktoriálních aspektů příčin vzniku psychosociálního ohro-

žení a narušení. Podstatným faktorem této spolupráce je integrace hledisek 

pedagogických, psychologických, sociálních, medicínských, legislativních 

a dalších. 

  

Příklad 

Významný dětský psycholog Zdeněk Matějček k týmové spolupráci uvádí 

vzpomínku ze Sociodiagnostického ústavu: „… jeden dětský neurolog pri-

máři Oldřichu Kučerovi vytýkal, proč on, dětský psychiatr, navíc psychoa-

nalyticky zaměřený, píše o lehkých dětských encefalopatiích, když přece mo-

zek je doménou neurologů, a poškození mozku tím spíše. Primář Kučera mu 

odpověděl: „A máte dojem, že když někdo namaluje Hradčany od Karlova 

mostu, že by se druhý nemohl podívat od Pohořelce?“ (Matějček, 1991, 

s. 11) 

 

Etopedie využívá obdobné metodologické postupy jako ostatní disciplíny 

speciální pedagogiky a úzce s nimi spolupracuje, především s psychopedií, 

ale i s ostatními, např. při podpoře jedinců s kombinovaným postižením. 

Aktuální vývoj oboru vede na jednu stranu vzhledem k integračním trendům 

i k psychosociálně ohroženým a narušeným jedincům ke sbližování etope-

die, speciální pedagogiky a pedagogiky. Na druhou stranu přispívá 

k vyhranění některých odlišností. (Rost in Vojtová, 2010) 

 

I přes výrazné podobnosti, společná témata a spolupráci se obory speciální 

pedagogiky navzájem vymezují, a to především ve vztazích k cílovým sku-

pinám a v terminologii. Za nejvýraznější odlišnost můžeme považovat stále 

ještě převažující segregační charakter etopedické intervence.  

 

Etopedie jako speciálněpedagogický obor je jedním z okruhů vědního oboru 

pedagogika, vychází z její teorie a v inkluzivní perspektivě se jeví tato spo-

lupráce jako zásadní. (Vojtová, 2010)  

Dalším spolupracujícím oborem je sociální pedagogika, která se věnuje 

především problematice sociálních vztahů v edukačním procesu. 

Poznatky z okruhů psychologických věd jsou nejen podkladem pro vývojo-

vé podmíněnosti a predikce, ale mohou poukazovat na osobnostní specifika. 

Psychologické aspekty jsou pro interpretaci aspektů edukačního procesu 

či problémů v chování klíčové a nezbytné.  

Etopedie ve své teorii a praxi čerpá poznatky z mnoha dalších vědních obo-

rů, úzce spolupracuje s vědami společenskými i biologickými, jako jsou 

např. medicína, sociologie, filosofie, penologie, právo atd. V praxi toto po-

jetí ústí do celostního přístupu v řešení problematiky osob 

s psychosociálním ohrožením a narušením. Pohled na jedince z různého úh-
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lu rozličných vědeckých disciplín pomáhá vytvářet jeho komplexní obraz 

(Kaufmann in Vojtová, 2010). 

 

1.7 Okruhy problémů v etopedii aneb Kam kráčíš…? 
 

Obor prochází především od 90. let 20. století výraznými změnami, jež sou-

visí nejen se společenskými změnami, ve kterých se odráží pojetí kvality 

života osob se speciálními potřebami. Na pojetí speciální pedagogiky osob 

s psychosociálním ohrožením a narušením mají významný vliv také školská 

politika a legislativa, integrační a inkluzivní tendence a vize, reforma systé-

mu péče o ohrožené děti, otevření se zahraničním zkušenostem a příkladům 

dobré praxe, humanizace právního systému a v neposlední řadě také sociote-

rapeutické a psychoterapeutické trendy.  

 

Systém péče o osoby s psychosociálním ohrožením a postižením čeká v ná-

sledujících letech řada zásadních reforem, jejichž potřeba je nezpochybni-

telná. Aktuálně jde o systém, který se vyznačuje značnou resortní roztříště-

ností, velkým množstvím aktérů, mnohdy nejasnými pravidly a různorodý-

mi finančními zdroji. Vládne v něm celá řada stereotypů, zažitých postupů 

a předsudků. Tento systém se často stává předmětem kritiky odborné i laic-

ké veřejnosti, a to jak na domácí, tak i na mezinárodní úrovni.  

 

Je zřejmé, že reforma bude představovat dlouhodobý proces, jehož předpo-

kládané výsledky se mohou dostavit až za několik let. Zřetelně zde vystupu-

je potřeba národní strategie na vládní úrovni. Existuje celá řada podkladů, 

ze kterých může tato strategie vycházet. Především se lze opřít o množství 

výzkumů a analýz popisujících stav problému (např. analýza efektivity fun-

gování systému péče o ohrožené děti). Jsou známy poznatky z praxe, 

v mnohých případech značně alarmující a výstražné. Na druhou stranu exis-

tuje i celá řada příkladů dobré praxe (např. vytváření sítě navazujících soci-

álních aktivit na systém včasné intervence). (Macela, 2011) 

 

Pokud jde o základní principy, tak se nově vytvářená národní strategie může 

opřít o zásady ochrany práv dětí vyplývající z mezinárodních závazků České 

republiky, rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, aktuálního stano-

viska Nejvyššího soudu k otázce nařizování ústavní výchovy dětí ze socioe-

konomických důvodů atd. Lze rovněž vkomponovat návrh novely zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od ledna 2012 nebo návrh nového 

občanského zákoníku. Reforma se inspiruje i Národním akčním plánem 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-

2011.  

 

Připravovaná novela o sociálně-právní ochraně dětí, která by měla být jed-

ním z prvních výstupů reformy, vymezuje nastavení podmínek pro vytvoře-

ní sítě služeb pro práci v rodinách, stanovení standardů činnosti orgánů so-

ciálně-právní ochrany. Novela řeší také rozvoj náhradní rodinné péče, 

zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na pře-

chodnou dobu a vytváření podmínek pro zařízení podpůrných a odlehčova-

cích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny.  

Systém péče o ohrožené děti  



Úvod do speciální pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením 23 

 

 

 

Mezi základní cíle národní strategie by mělo bezesporu patřit sjednocení 

systému, překonání resortní roztříštěnosti, přenesení těžiště práce do pre-

vence a podpůrných služeb a vytvoření systému následných a navazujících 

služeb a péče. Součástí těchto změn by mělo být i přesměrování finančních, 

materiálních a personálních zdrojů. (Macela, 2011) 

 

Vzhledem k dlouhodobým zahraničním trendům v oblasti práce s jedinci 

s problémy v chování a inkluzivní perspektivě se jeví v resortu školství, 

mládeže a tělovýchovy jako klíčové budování školních poradenských pra-

covišť. 

 

Školní poradenská pracoviště vznikají na základě dlouhodobých trendů ve 

školství a ve školách s více než 400 žáky se jejich zřizování doporučuje. 

Zajišťují poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poraden-

ských služeb na úrovni školy, pracují zde školní speciální pedagog a školní 

psycholog, kteří řeší aktuální problémy v součinnosti s výchovným porad-

cem a metodikem prevence. Fungují v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních.  

 

Mezi cíle působení školních poradenských pracovišť můžeme zařadit: 

 poskytování speciálněpedagogických a psychologických poraden-

ských služeb pro žáky, zákonné zástupce a učitele; 

 včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolek-

tivů; 

 vytvoření podmínek a rozšíření možností integrativních, popřípadě 

inkluzivních přístupů k žákům se speciálními vzdělávacími potře-

bami a žákům nadaným; 

 prevenci školní neúspěšnosti; 

 primární prevenci rizikového chování u žáků; 

 vytvoření příznivých podmínek ve škole pro toleranci, akceptaci 

i kultivaci vnímání sociálních a kulturních odlišností; 

 kooperaci s dalšími školskými poradenskými pracovišti – pedago-

gicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, speci-

álněpedagogickým centrem; 

 spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí, policií, zdravot-

nickými institucemi, nevládními neziskovými organizacemi; 

 poskytování kariérového poradenství; 

 osvětovou, informační a přednáškovou činnost. 

 

Ve vyhlášce 72/2005 Sb. jsou přesně formulovány a specifikovány základní 

činnosti školního speciálního pedagoga, školního psychologa, výchovného 

poradce i metodika prevence.  

 

Co se týče práce se žáky s výchovnými obtížemi, problémovým chováním, 

se specifickými poruchami chování, poruchami chování a emocí, jeví 

se školní poradenské pracoviště jako vhodný způsob řešení pro včasnou in-

tervenci se žákem a adekvátní možnost prevence rozvoje obtíží a problémů 

Školní poradenská praco-

viště  

Národní strategie péče 

o ohrožené děti  
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v chování v jeho přirozeném prostředí.  Můžeme hovořit o tzv. základní linii 

pro práci s dětmi s psychosociálním ohrožením a narušením v hlavním škol-

ském proudu a o vytvoření podmínek pro včasnou intervenci u těchto žáků.  

 

Nutnou podmínkou užitečnosti intervence pro žáka, pedagoga a další zú-

častněné je zkušený specialista, v ideálním případě dva, jak psycholog, 

tak speciální pedagog, kteří jsou nejen graduovaní ve svém oboru, sociálně 

a osobnostně zralí, ale jsou vybaveni i kompetencemi poradensky a terapeu-

ticky pracovat jak individuálně, tak s dětskou skupinou, případně s rodinou 

žáka. V současné době zdaleka neodpovídá počet školních speciálních pe-

dagogů a psychologů potřebnosti a požadavkům škol. Domníváme 

se, že tato situace vyžaduje změnu v nastavení systému včasné intervence 

ve školském poradenském systému.  

 

 

Aktuální fungování systému péče o ohrožené děti vede k úvahám o její 

efektivitě. V České republice je v institucionální péči umístěn vysoký počet 

dětí, v roce 2007 bylo zhruba ve 225 zařízeních zařazeno 7 600 dětí. Počet 

umístěných dětí v přepočtu na 100 000 obyvatel je 80. Větší část dětí zde 

zůstává až do své zletilosti, dlouhodobé umístění v institucionální péči má 

několik důvodů:  

 Snaha orgánů sociálně-právní ochrany, soudů, ale i vedení zařízení, 

ve kterých bylo dítě umístěno, zachovat relativně uspokojivý stav 

jeho aktuální situace, což se týká především dětí, které pocházely 

ze sociálně slabého a neuspořádaného rodinného prostředí. 

 Snaha vedení ústavů o dokončení povinné školní docházky dítěte 

nebo přípravy na budoucí povolání, což by dítě ve své rodině 

s největší pravděpodobností nebylo schopno ukončit. (Gjuričová, 

2008) 

 

Do institucionální péče jsou umisťovány nejčastěji tyto děti: 

 děti, které mají zkušenosti s kriminalitou a u kterých je důvodná 

obava, že budou v trestné činnosti dále pokračovat; 

 děti ohrožené, které pocházejí ze sociálně slabého a neuspořádaného 

rodinného prostředí, jejich výchova je ve zvýšené míře ohrožena za-

nedbáváním, zneužíváním, týráním a sociálněpatologickým vývo-

jem; 

 děti rizikové, tedy děti s výchovnými problémy, s poruchami chová-

ní; 

 děti osamělé, oboustranní sirotci- avšak počet těchto dětí je mini-

mální.  

(Gjuričová, 2008) 

 

Role pracovníků sociálně-právní ochrany v péči o ohrožené děti je klíčová, 

je však negativně ovlivněna jejich přetěžováním administrativními úkoly, 

chybějící supervizí, absencí metodického vedení a především také jejich 

nízkým počtem.  

 

Aktuální fungování systému 

péče o ohrožené děti  
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Důsledkem tohoto stavu je zatím nedostatečně propracovaný systém včasné 

intervence, kdy by bylo efektivní pracovat s dítětem a celou rodinou 

v raných stadiích vzniku problému. Stejně tak je výjimečná práce s rodinami 

dětí umístěných v zařízeních ústavní výchovy, jejím cílem by měl být 

co nejrychlejší návrat dítěte zpět do rodiny.  

 

Mnohdy znamená umístění dítěte do institucionální péče pouze přerušení 

sociálně patologického vývoje, který v případě, že dítě opustí ústav, dále 

pokračuje nebo vlivem nevhodných podmínek v prostředí, do něhož se vra-

cí, teprve vznikne.  

 

Dalším problémem je to, že v České republice neexistuje systematická a stá-

tem garantovaná následná podpora dětí, jež opouštějí instituce ústavní vý-

chovy, která by jim například v prvotní fázi asistenční, v následující pod-

půrnou péčí usnadnila samostatný vstup do života, v němž řeší problém 

bydlení, práce a v neposlední řadě sociální kontakty a emocionální vazby. 

(Gjuričová, 2008) 

 

Klíčový význam v systému  péče  o ohrožené děti zaujímají střediska vý-

chovné péče. Střediska jsou součástí sítě školských zařízení preventivně-

výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

Jejich cílem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování 

u dítěte, měnit a odstraňovat příčiny, projevy i důsledky rozvinutých proje-

vů problémového chování a poruch chování a přispívat k optimálnímu 

osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí.  (Gjuričová, 2008) 

 

Z této charakteristiky je patrné, že právě preventivně-výchovná péče by mě-

la být v budoucnu akcentovaným a akceptovaným trendem v systému péče 

o ohrožené děti. V současné době brání rozvoji středisek a vytvoření jejich 

pravidelné sítě nejenom ekonomické či organizační důvody, ale i skuteč-

nost, že školská zařízení preventivně-výchovné péče spadají pod výše uve-

dená školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

 

Shrnutí 

Etopedie je speciálněpedagogická disciplína, která se zabývá nejen edukací, 

ale také prevencí, diagnostikou, terapií, poradenstvím, sociální rehabilitací 

či resocializací osob s poruchami chování, emocí, hodnotových orientací 

a sociálních vztahů. Je vymezena v užším a širším kontextu. Využívá po-

znatků z mnoha oborů při práci s cílovými skupinami, tedy osobami 

s psychosociálním ohrožením a narušením. Cílem oboru je maximální osob-

nostní a sociální rozvoj těchto jedinců.  

 

 

 

 

Systém preventivně-

výchovné péče  
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Vymezte obor etopedie v užším a širším kontextu. 

2. Vysvětlete rozdíl mezi termíny psychosociální ohrožení a znevýhod-

nění. 

3. Charakterizujte jednotlivé etapy profilace oboru etopedie. 

4. Které faktory mají vliv na postavení cílových skupin etopedie? 

5. Pokuste se zdůvodnit segregační charakter etopedických zařízení. 

6. Specifikujte zásadní vlivy a okruhy problémů, které významně 

ovlivňují pojetí  

      etopedie v současnosti.  

 

Pojmy k zapamatování 

etopedie 

porucha chování 

problémové chování 

psychosociální ohrožení 

psychosociální narušení 

rizikové chování 

sociokulturní znevýhodnění 

systém péče o ohrožené děti 

zdravotní postižení a znevýhodnění 
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Průvodce studiem 

Prostudováním této kapitoly jste vstoupili do teoretické oblasti etopedie. 

Doufáme, že jste si ujasnili vývoj profilace oboru, základní terminologii 

a kategorie cílových skupin. Na vymezený pojmový aparát budeme 

v následujícím textu navazovat.  
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2 Historie etopedie 
 

Cíle 

Cílem této kapitoly je stručně představit historii etopedie (ale i trestu a tres-

tání), akcentovanou na českou etopedickou historii 19.–20. století. Součástí 

kapitoly jsou medailonky deseti českých osobností spjatých s etopedií. 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 

 rozumět souvislosti historie etopedie a historie trestu, potažmo peno-

logie; 

 částečně se orientovat v historii české etopedie; 

 znát deset důležitých postav české etopedie; 

 propojit si tuto kapitolu s historickým a terminologickým obsahem 

úvodní kapitoly. 

 

Průvodce studiem 

Dějiny etopedie, protože začaly (spíše než výchovou a převýchovou) jedno-

značně trestem a trestáním, jsou spjaty s převahou represe nad prevencí. 

Proto se jedná z veliké části právě o dějiny veskrze penologické. Samostatné 

dějiny etopedie ještě nebyly zpracovány, souvisleji se jim (právě 

v penologickém smyslu) věnuje Černíková (2005). Jinak jsou však dějiny 

pojednávající o nerepresivních přístupech k poruchám chování spjaté 

s jednotlivými pokrokovými osobnostmi či zařízeními, jež byly těmito 

osobnostmi založeny – proto doporučujeme zájemcům o danou problemati-

ku zabývat se „kazuistikou“ konkrétních zařízení (namátkou doporučujeme 

například Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov, jenž je situo-

vaný v pražské čtvrti Prosek). 

 

2.1 Kdy začala historie etopedie? 
 

Vzhledem k absenci především písemných pramenů (vyjma snad nejstarších 

dochovaných zákoníků jako Chammurapiho slavný babylonský zákoník, 

jenž byl velmi represivní, dalo by se říci fatální – např. dítěti, jež uhodilo 

otce, byla uříznuta ruka) nemůžeme vznik řekněme „praktické etopedie“ 

datovat. Tuto praktickou etopedii nazíráme coby běžnou výchovu dítěte (je-

li nad ním jakýkoli výchovný dozor či autorita), v níž dané dítě často (ne 

vždy úspěšně) aplikuje metodu pokus – omyl. Proto nastiňujeme v mírné 

nadsázce dvě možnosti vzniku této praktické etopedie, slouží však přes onu 

nadsázku (a také právě proto) k zamyšlení. Protože historie etopedie včetně 

její současnosti je nejen pokus – omyl, ale následně a především odměna – 

trest. 
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Mytologicky (a snad i archetypálně) můžeme spatřovat vznik etopedie 

v druhé a třetí kapitole biblické knihy Genesis. Stvořením ženy a možností 

porušovat zákaz jezení plodů z právě jednoho stromu vznikl lidský dialog 

a zjevilo se pokušení a spolu s ním zvědavost – tomuto nebezpečnému spo-

jení dnes říkáme například zamčená třináctá komnata. Bůh se po jejím ode-

mčení (rozumějme po snězení jablka) rozhněval a lidi, kteří poznali stud 

(avšak i ve smyslu svědomí), potrestal vyhnáním z ráje do světa pozemské-

ho, v němž je třeba pravidel (podstatně více než jen onoho jednoho rajské-

ho), která se ne vždy všem zamlouvají. 

 

Snad kdysi v pravěku měly děti hlídat oheň, když matky šly sbírat kořínky 

a otcové vyběhli také do pralesa, leč na mamuta. (Pomineme, že by oheň 

dítěti tehdy nejspíše nesvěřili, ale lepší modelový příklad nás nenapadá.) 

Když se otcové vrátili s mamutem a těšili se, že si jej uvaří s kořínky, na což 

se těšily i matky (a děti vlastně také), našli vyhaslé ohniště a u něj spící děti 

tulící se k sobě, aby jim nebyla zima. A tak byl oheň najednou už leda po-

myslně ne na střeše, nýbrž na jeskyni – muži vzali mamutí kly a začali vy-

plácet děti na holou. Tyto pravěké děti si od té doby pamatovaly, že bez hlí-

dání ohně není teplo, ba ani pečené koláče z mamuta. 

 

 

2.2 Styčné plochy etopedie a penologie 
 

Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2010, s. 360) říká o spojení těchto 

dvou odvěkých antagonismů, tedy odměny a trestu, že jsou to „prostředky, 

které vedou ke změně chování, představují zpevnění při (...) učení, odměňo-

vané reakce se posilují, a proto se vyskytují častěji, neodměňované slábnou 

a vyhasínají“. Přesto nelze trest samotný zaměňovat s negativním posilová-

ním, má sice ukončit nežádoucí projev chování, avšak sám o sobě nenabízí 

jiné chování – proto mohou vzniknout reakce negativní, jako je strach, od-

por k trestajícímu, k místu trestu apod. (Hartl, Hartlová, 2010) 

 

Ačkoli se pedagogické a psychologické pojetí obou pojmů prolíná, u peda-

gogického pohledu je patrný entuziastický zřetel na záměrné a adekvátní 

užívání odměny i trestu (viz Mareš, Průcha, Walterová, 2009).  

 

Oba pojmy skýtají učiteli, ale i rodiči tři funkce:  

 

 informační – konstatování správnosti/nesprávnosti chování, postu-

pu, výsledku; 

 motivační – navozuje u žáka prožitek úspěchu/neúspěchu, rados-

ti/frustrace, žák může být motivován k tomu, aby se daný prožitek 

opakoval/neopakoval; 

 vyjádření osobního vztahu – žák/dítě skrze odměnu/trest vnímá 

osobní vztah učitele/rodiče k sobě samému, projevy důvě-

ry/nedůvěry. 

Verze mytologická  

Verze pro darwinology  

Odměna a trest  
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K úskalím odměny patří snižování motivační funkce v případě jejího na-

dužívání či její stereotypizace; má-li být trest účinný, měl by být adekvátní 

nevhodnosti chování, měl by mít adekvátní formu, a to při jasných a předem 

známých kritériích trestu. (Mareš, Průcha, Walterová, 2009) 

 

Penologie je vědní disciplína související s trestním právem, jež se zabývá 

„trestem“ – viz ostatně latinské slovo poena téhož významu v jejím názvu. 

Zkoumá totiž účinnost jednotlivých druhů trestů, podmínky jejich výkonů, 

alternativní tresty, vězeňství jako takové, recidivu, prevenci apod. Černíko-

vá (2005) dále upozorňuje na další možnosti její působnosti: sleduje vývoj 

penologických koncepcí; zkoumá fyzickou a psychosociální realitu pachate-

le; usměrňuje výchovné zacházení s pachatelem, aby byl trest co nejefektiv-

nější aj. 

 

 

 

Historie etopedické péče se prolíná s historií penologie, ale i s trestním prá-

vem. Slomek (2010) si všímá tří zásadních trendů přístupu k péči o jedince 

v etopedii: 

 represe – především v samotných počátcích civilizace byli defektní 

jedinci segregováni (např. do vyhnanství), ba i zabíjeni; 

 rehabilitace – souvisí s renesancí a humanismem, od 15. století 

se z Itálie šíří do celé Evropy – mizí represe, objevují se snahy 

o převýchovu či o zapojení mravně narušených jedinců do pracovní-

ho procesu, patrný je i vliv reformátorských osobností a dobročin-

ných spolků; 

 prevence – vychází z předpokladu „lépe je zamezit a předejít než 

posléze odstraňovat“, dnes je zastoupená především poradenskou 

péčí. 

 

Trest je dle citace z trestního práva „opatření státního donucení, ukládané 

jménem státu k tomu povolanými soudy v trestním řízení, jímž se působí 

určitá újma za spáchaný trestný čin jeho pachateli a které vyslovuje spole-

čenské odsouzení trestného činu a jeho pachatele“. (Černíková, 2005, s. 23) 

 

Černíková (2005) dále přibližuje tři základní teorie o účelu trestání: 

 

 Absolutní – též zvaná taliační dle latinského ius talionis, „právo 

msty“ – nespojuje s ukládáním trestů jiné účely než trest samotný, 

trest je odplatou za trestný čin, měl by se podobat povaze provinění, 

měl by obsahovat tolik bolesti a ztráty, kolik bylo způsobeno trest-

ným činem. 

 Relativní – spojuje s trestem užitečné cíle pro společnost (viz i naše 

variace na slavná Senecova slova – trest je proto, aby se nepáchalo 

zlo), účelem trestu je tedy i ochrana společnosti před dalšími trest-

nými činy, v této teorii můžeme tedy spatřovat i vznik preventivních 

aktivit. 

 Smíšená – spojuje myšlenky odplaty i účelu coby funkce trestu. 

Penologie 

Tři historické trendy v eto-

pedické péči  

Účel trestu v právu  
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O koncepci smíšené teorie Černíková (2005) podotýká, že je na ní vystavěn 

i náš trestní zákon, jenž v ustanovení § 23 o účelu trestu říká: 

 chrání společnost před pachateli trestných činů; 

 brání pachateli v dalším páchání trestné činnosti; 

 vychovává pachatele, aby vedl řádný život; 

 výchovně působí i na ostatní členy společnosti. 

 

2.3 Historie trestu a trestání 
 

Ve starověku byly obvyklé tresty tělesné, jejichž nejvyšším stupněm je trest 

smrti. Trestu odnětí svobody se blížilo otroctví, tj. zbavení osobní svobody 

a lidských práv, leckdy byl otrok degradován na pouhou věc. Nejblíže 

k dnešnímu pojetí trestu odnětí svobody byli staří Římané se svým institu-

tem psance (odsouzenému jedinci nesměli lidé poskytovat životně důležité 

prostředky), jenž byl později nahrazen dočasným či trvalým vyhnanstvím 

spolu se ztrátou občanských i majetkových práv. Vzpomeňme ostatně vy-

hoštěného básníka Ovidia. Byl-li v antickém Římě dopaden zloděj, připadl 

okradenému coby otrok. Věznice již tehdy existovaly, sloužily však pouze 

k zajišťovacím účelům jako dnešní vazby. Koncepce trestů pak obecně spo-

čívala ve způsobení utrpení a v nastolení spravedlnosti. 

 

Během raného středověku v dobách často rozdrobené státní moci se mohlo 

logicky uplatňovat především obyčejové či zvykové, převážně nepsané prá-

vo. Spravedlnost se tak musela vymáhat svépomocí. Se sílící státní mocí 

je krevní msta omezována a nahrazuje ji kompenzační dohoda, pachatel 

se mohl často ze svého zločinu vykoupit. Do 14. století bylo na našem úze-

mí užíváno četných iracionálních, tzv. božích soudů, jež se nazývaly ordály 

– a bylo jim přítomno duchovenstvo. Ordály probíhaly buď za pomoci vody 

(obžalovaný svázaný do kozelce byl hozen do vody), nebo železa (obžalo-

vaný byl zraněn žhavým železem a následně se zkoumala hojivost ran). 

O donucovacích, nejen inkvizičních prostředcích tortury není třeba zmiňo-

vat se blíže, stejně tak ani o četných variantách poprav. Středověká koncep-

ce trestu spočívala jednoznačně v zastrašování, čemuž měly napomáhat 

i veřejně prováděné tresty. Kolem roku 1500 se objevily i tzv. galeje, tedy 

doživotní odsouzení k nuceným pracím. Středověcí galejníci byli využíváni 

v námořní dopravě jako veslaři, měli přikovány nohy k lavicím a ucpaná 

ústa. 

 

Až osvícenská filosofie si dala za úkol humanizovat trest a trestání. Utopista 

a myslitel Thomas More si všímá nepřiměřenosti některých trestů, filosof 

Montesquieu formuloval zásadní požadavky: právní jistotu, zákonnost, ne-

závislost soudců, proporcionalitu trestu vzhledem k trestnému činu a koneč-

ně i výchovnou funkci trestu. Objevuje se i požadavek na ochranu pachatele 

a na právo na život coby základní občanské právo. Osvícenci vytvořili i dva 

klíčové požadavky moderního práva: čin, jenž není uveden v zákoně, není 

trestným činem; pachatel může být potrestán jen trestem uvedeným 

v zákoně. Tyto nové principy byly obsaženy i v teoretické práci O zločinech 

Starověk 

Středověk 

Osvícenství 
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a trestech (1763, či 1764) zakladatele tzv. klasické penologické školy, jímž 

byl italský markýz Cesare Beccaria. Beccariovým pojednáním byl ovlivněn 

i Všeobecný zákoník o zločinech a trestech (1787) Josefa II., jenž mj. zrušil 

torturu. 

 

Věznice a trest odnětí svobody, jak je známe dnes, se objevily 

až s nástupem kapitalismu. Rozvoj textilního průmyslu a na něj navázaný 

chov ovcí způsobily vyhánění drobných zemědělců z jejich půdy, jejich ná-

sledný exodus do měst a posléze rozhojnění počtu žebráků a tuláků. Po ra-

pidním nárůstu kriminality bylo nutné danou situaci řešit – proto se z hradů 

a opuštěných klášterů staly věznice pro realizaci trestů odnětí svobody. 

V roce 1553 svět  registruje jednu z prvních věznic – byla v Anglii na zám-

ku v Brindewel. 

 

Pro zájemce 

Při masivním vznikání věznic bylo nutné budovat i jejich řád. Penologické 

koncepce se samozřejmě lišily a liší dodnes – neplatí jen „jiná země – jiný 

mrav“, ale i odlišnost jednotlivých věznic od sebe navzájem, ať už lokalitou, 

účelem apod. Více ke konkrétním penologickým koncepcím a vězeňským 

režimům naleznete v publikaci Černíkové (2005), z níž ostatně čerpala i ka-

pitola výše (Historie trestu a trestání). 

 

 

2.4 Česká etopedická historie 
 

V každé společnosti se nacházejí skupiny lidí, které nemohou, neumí, pří-

padně nechtějí respektovat společenská pravidla. Postoj k nim se však 

i u nás vyvíjel. Do 19. století se na děti i mladistvé coby etopedické objekty 

nahlíželo jako na dospělé. Byly na ně uplatňovány stejné normy i tresty, 

včetně věznění ve stejných zařízeních.  

 

Nyní se podíváme na genezi etopedie (jež je coby pojem ryze českou speci-

alitou) z pedopatologie přes různé terminologické zastávky. Počátkem 

20. století pedopatologie segreguje mravně vadné; od roku 1948 defektolo-

gie normalizuje defektní jedince; od roku 1963 psychopedie reedukuje, 

kompenzuje a rehabilituje defektivitu; od roku 1969 etopedie teoreticky vy-

chovává a vzdělává jedince s poruchami chování či emocí. 

 

Na přelomu 19.–20. století se výchovou tzv. mravně vadných zabýval obor 

zvaný pedopatologie. Tento obor řešil mravní problematiku mladistvých 

takto „vadných“ jen jako součást komplexní problematiky včetně tělesných, 

smyslových, ale i duševních vad. Pedopatologie tak především napravovala 

patologické projevy chování v segregovaném prostředí za použití donucova-

cích prostředků (Vojtová, 2008). 

Kapitalismus 

 

Geneze pojmu etopedie  

Pedopatologie 
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Na praxi v Anglii vznikajících polepšoven reagoval v rámci habsburské 

monarchie zákon z roku 1885, který pamatoval na podmínky právě pro 

vznik polepšoven se zřetelem na tzv. donucovací pracovny (počátkem 20. 

století jich v Rakousko-Uhersku bylo přibližně 680) – v Čechách vznikla 

první pro chlapce i pro děvčata v Opatovicích, později pak v Králíkách 

a Kostomlatech. Za přestupek či přečin sem směřovali mladiství od 14 do 18 

let, kteří se později mohli dostat do zmiňovaných donucovacích pracoven.  

 

Tato zařízení se lišila od polepšoven důrazem na edukativní charakter práce 

– první vzniklo v roce 1816 zásluhou J. Recka mladšího v německém Over-

dyku. První českou vychovatelnou byla v roce 1842 zřízená Jednota pro 

blaho propuštěných káranců, o vychovatelnu v pražské Libni (1883) se za-

sadili Vojta Náprstek a František Ladislav Rieger. Chtěli zlepšit situaci 

mravně narušených, také jim však chtěli pomoci zapojit se do normálního 

života a uplatnit se v něm. Libeňský ústav koncepčně pracoval 

s diagnostikou, dokonce zavedl jako součást edukace a nápravného procesu 

i následné pozorování propuštěných svěřenců.  

 

V českém prostředí sledujeme komplexnější přechod z represivních 

k převýchovným tendencím až na začátku 20. století, do popředí se tak do-

stalo vzdělání a profesní příprava dětí a mládeže v polepšovnách či vycho-

vatelnách. Ředitel opatovické vychovatelny Alois Zikmund uplatňoval per-

spektivní přístupy, v nichž již lze sledovat vhodnou edukaci dětí a mládeže 

s poruchami emocí a chování. Alois Zikmund dle Slomka (2010) rozlišoval 

dvě základní skupiny příčin mravních poruch – exogenní (okolí, dysfunkční 

rodiny) a endogenní (dědičnost, vlohy). Vytvořil systém zařazování ve své 

vychovatelně – dělil chovance do skupin dle stupně inteligence, typu mravní 

poruchy a stupně vychovatelnosti. Mravně narušenou mládež dle Vojtové 

(2008) rozdělil na: 

 mravně ohroženou, 

 mravně narušenou, 

 mravně vadnou. 

 

Dle Vitáskové (2005) mezi nimi Zikmund rozlišoval takto: ohrožení jsou 

neporušení jedinci ohrožení rizikem z okolí; narušení se občas dopouštějí 

špatných činů, více či méně vybočují z mravního života, porušování norem 

je však přechodné; vadní už jsou výchovně těžko napravitelní – dnes by-

chom řekli, že se chovají antisociálně. 

 

Zikmund kladl důraz na individuální přístup k chovancům, pedagogové pak 

měli za povinnost chovance průběžně hodnotit. Na základě testování byla 

chovancům doporučována konkrétní profesní příprava. Vzdělávání mravní 

citlivosti, probouzení smyslu a pochopení pro sociální hodnoty a jejich vy-

tváření – to považoval Zikmund za základní úkol pedagogické práce ve vy-

chovatelně (Vojtová, 2008). 

Polepšovny 

Vychovatelny 

Zikmundovo dělení mravně 

narušené mládeže  
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V roce 1931 vstoupil v platnost zákon o trestním soudnictví nad mládeží, 

jenž systémově změnil polepšovny na vychovatelny. Zařazováni sem byli 

nově jen mladiství v ochranné výchově odsouzení k trestu ve vězení vyšší-

mu než 6 měsíců. 

 

Od roku 1946 se vzděláváním dětí a mládeže obtížně vychovatelných začal 

zabývat nově vzniklý obor defektologie (také však speciální pedagogika 

defektologická), jenž zahrnoval nápravnou a léčebnou pedagogiku. Obor 

se vyučoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, jeho předmětem 

zájmu byla defektivita dítěte či mladistvého a způsoby předcházení, ovliv-

ňování a odstraňování této defektivity speciálněpedagogickými prostředky, 

jimiž byly především: 

 reedukace, 

 kompenzace, 

 rehabilitace. 

Sovák (1986) definoval tehdejší pojetí defektu (vada orgánová nebo funkč-

ní, která znamenala anatomické anebo psychické poškození organismu) 

a defektivitu, coby sekundární poruchu v psychosociální rovině, tzn. defekt, 

který se stal závažným společenským problémem. Poruchy chování byly 

tedy chápány jako funkční defekty. 

 

Cílem defektologie pak bylo přiblížit postiženého jedince co nejvíce normě 

většinové společnosti. V konceptu defektologie se za obtížně vychovatelné 

považovali ti, kdo měli defekt. Defekt byl v defektologii příčinou narušení 

některé z podmínek vychovatelnosti. Školský zákon z roku 1953 posléze mj. 

vyčlenil pro děti s poruchami chování od 9 do 15 let dětské domovy se zvý-

šenou výchovnou péčí a pro 15–18leté domovy mládeže pro převýchovu. 

 

 

 

V šedesátých letech se název oboru speciální pedagogika defektologická 

začal používat ve zkrácené podobě speciální pedagogika, a obecně lze říci, 

že svůj zájem posouvá od defektu k rozvoji. Speciální pedagogika metodic-

ky již směřuje k rozvoji kompetencí dětí s postižením, předmětem jejího 

zájmu je vzdělávání dětí a mládeže vyžadujících zvláštní péči.  

 

Etopedie jako taková se vyčlenila z psychopedie až v roce 1969. Edukace 

dětí a mládeže s poruchami chování však byla dále postavena na principu 

segregace, v jehož rámci byly děti s rizikem vzniku poruch chování 

a s poruchami chování umisťovány státem do institucionální péče, kterou 

realizovaly především následující ústavy: 

 diagnostický ústav, 

 dětský domov, 

 internátní zvláštní škola, 

 dětský výchovný ústav, 

 výchovný ústav pro mládež, 

 ústav s výchovně-léčebným režimem. 

 

Defektologie 

Speciální pedagogika  

Vyčlenění z psychopedie  
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Vojtová (2008) si všimla, že již z názvů těchto institucí je patrné, že převý-

chova a náprava nežádoucího chování byly systémově upřednostňovány 

před vzděláváním. Jen ve zvláštních školách internátních byla škola 

v plnohodnotném postavení k převýchově. Oproti první republice byla však 

rozhodně omezena nabídka profesní přípravy. 

 

Se vznikem etopedie se defekt skupiny mládeže s poruchami chování začal 

označovat jako sociální narušenost. Děti a mládež s tímto defektem se za-

čaly diferencovat do tří skupin: 

 výchovně narušené, 

 emocionálně narušené, 

 sociálně izolované. 

 

Hranice mezi nimi však byly vnímány jako obtížně vymezitelné, odborníci 

se spíše přikláněli k jejich vzájemnému prolínání. 

 

2.5 Deset českých etopedických medailonků 
 

Ludvík Edelsberger (2000) se v předmluvě ke třetímu, přepracovanému vy-

dání slavného Defektologického slovníku (jenž je povahou věcný) s polito-

váním přiznal, že se ani v této verzi nepodařilo připojit v předchozích vydá-

ních avizovaný slovník jmenný. Takový slovník speciálních pedagogů 

(v našem případě etopedů) vskutku schází, proto jsme při zkoumání jejich 

osobností a životů odkázáni na memoáry (jsou-li k dispozici) či nepříliš kri-

tické adorační sborníky. Proto se pokusíme ilustrativně představit deset čes-

kých osobností, které měly alespoň částečně co do činění s etopedií.  

Tento výčet budiž chápán jako neabsolutní, je sestaven abecedně, nesrovná-

vá dané osobnosti a ví, že mnohé opomenul. Počítáme s osobnostmi, které 

již jsou ve speciálněpedagogickém nebi, dnes činní (např. adiktologové) 

se do něj časem jistě dostanou též. Výše zmíněného Aloise Zikmunda opo-

míjíme s tím, že byl již představen svými poznatky. Osobnosti budou před-

staveny velmi stručně, zájemci si o nich a o jejich práci budou moci více 

přečíst v přiložené doporučené literatuře. 

 

 Miroslav Čech (1922–2003) – v roce 1965 pomohl vybudovat ka-

tedru speciální pedagogiky na pedagogické fakultě v Olomouci, kde 

posléze působil. Zkoumal především predelikventní mládež (tj. 

do 15 let věku) a vysledoval patrný vliv narušené či neúplné rodiny 

na ni, což se projevovalo mj. značně vyšším výskytem trestné čin-

nosti, ale i mnohem časnějším zahájením sexuálního života. Ve vý-

zkumu romských dětí ve zvláštních školách zjistil, že jelikož tyto dě-

ti nechodí do mateřských školek, mají o to těžší pozici v prosazení 

se na základní škole. 

 

BARNET, P.; ČECH, M. Problematika práce s dětmi cikánského původu 

na zvláštní škole se zřetelem na jejich pracovní a sociální integraci. 1. vyd. 

Praha, 1988. BARNET, P.;  ČECH, M. Uvedení do metodiky výchovy 

ve speciální pedagogice etopedické. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 

Sociální narušenost  

Jmenný slovníček  
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 Milena Hübschmannová (1933–2005) – průkopnice romistiky, za-

sadila se v roce 1991 o etablování romistiky na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, propagátorka romské kultury – 

v šedesátých letech žila půl roku v romské osadě na Slovensku. Za-

kladatelka časopisu Romano džaniben, editorka a sběratelka rom-

ských pohádek a jiné ústní slovesnosti.  

 

HÜBSCHMANNOVÁ, M. Romské pohádky. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1999. 

310 s. ISBN 80-8071-658-1. 

 

 Petr Klíma (1955–2010) – propagátor nízkoprahových programů 

a terénní práce v České republice, nestor českého streetworku. Byl 

mj. vedoucím vychovatelem Výchovného ústavu pro děti a mládež 

v Praze na Klíčově či vedoucí Střediska preventivně-výchovné péče 

Klíčov, byl činný i na PdF UK jako odborný asistent, v roce 1995 

založil v pražských Modřanech Komunitní centrum KROK. 

 

KLÍMA, P. a kol. Kontaktní práce: antologie textů České asociace stree-

twork. 2. vyd. Praha: Česká asociace streetwork, 2009. 359 s. ISBN 978-80-

254-4001-8. 

 

 Zdeněk Matějček (1922–2004) – světově uznávaný profesor psy-

chologie, klinický psycholog, dlouholetý výzkumník psychické de-

privace v dětských ústavech (jeho kniha Psychická deprivace 

v dětství byla záhy po prvním vydání v roce 1963 přeložena do mno-

ha jazyků). Zabýval se i dyslexií, stál u vzniku SOS vesniček, mj. 

spoluvybudoval Pražskou školu klinické psychologie a od roku 1991 

až do své smrti pracoval jako výzkumný pracovník v Psychiatrickém 

centru Praha. 

 

LANGMEIER, J.; MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. 3. vyd. 

Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1974. 397 s.  

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují? 5. vyd. Praha: Portál, 2008. 108 s. 

ISBN 978-80-7367-504-2. 

MATĚJČEK, Z. Po dobrém, nebo po zlém? 6. vyd. Praha: Portál, 2007. 109 

s. ISBN 978-80-7367-270-6. 

MATĚJČEK, Z. Výbor z díla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 445 s. ISBN 

  80-246-1056-6. 

 

 Vojta Náprstek (1826–1894) – vlastním jménem Adalbert Finger-

hut – veliký cestovatel, muzejník, mecenáš, podnikatel a humanista. 

Ve své době (nebyl-li na cestách) byl často k nalezení v praž-

ském rodinném hostinci a ve vinopalně U Halánků. Činný i jako bo-

jovník za emancipaci žen (Americký klub dam), především na jeho 

popud byl přestavěn libeňský zámeček na výchovný ústav pro mlá-

dež, Pražskou vychovatelnu, první svého druhu v Čechách (pro děti 

od 8 do 12 let). 
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KODYM, S. (ed.) Dům u Halánků: Vzpomínky na Vojtu Náprstka. 1. vyd. 

Praha: Československý spisovatel, 1955. 237 s.  

ŠOLLE, V. Vojta Náprstek a jeho doba. 1. vyd. Praha: Felis, 1994. 255 s. 

ISBN 80-901766-0-7. 

 

 Růžena Nesnídalová (1918–2008) – dětská psychiatrička, která 

se jako první teoreticky i prakticky zabývala autismem – od roku 

1960 primářka (od roku 1970 přednostka) oddělení dětské psychiat-

rie KÚNZ (tehdejší Krajský úřad národního zdraví) pro Středočeský 

kraj. 

 

NESNÍDALOVÁ, R. Extrémní osamělost. 2. vyd. Praha: Portál, 1994. 163 

s. ISBN 80-7178-024-3. 

 

 Přemysl Pitter (1895–1976) – protestantský kazatel, pacifista a so-

ciální pracovník – na pražském Žižkově v roce 1933 otevřel útulek 

pro děti, Milíčův dům, během 2. světové války pomohl desítkám ži-

dovských dětí utéci do Anglie. Po válce uprchl před režimem do zá-

padního Německa, poté působil jako sociální pracovník pro běžence 

v uprchlickém táboře Valka u Norimberka. Po přesunu do Švýcarska 

založil mj. Československou společnost pro vědy a umění, zasloužil 

se i o Husův dům a pomník Jana Husa v Kostnici. 

 

BALVÍN, J. (ed.) Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků: 

(cesta k překonávání bariér ve vzdělávání): 4. setkání Hnutí R. 1. vyd. Ústí 

nad Labem: Hnutí R, 1996. 135 s. ISBN 80-902149-0-8. 

FALTUSOVÁ, M. Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí – 

příklad česko-německo-židovského soužití. 1. vyd. Praha: Pedagogické mu-

zeum J. A. Komenského v Praze, 2008. 56 s. ISBN 978-80-86935-07-2. 

KOSATÍK, P. Sám proti zlu: život Přemysla Pittra (1895–1976). 1. vyd. 

Praha; Litomyšl: Paseka, 2009. 378 s. ISBN 978-80-7185-971-0. 

MATOUŠ, M. Zvláštní člověk Přemysl Pitter. 1. vyd. Praha: Bonaventura, 

2001. 78 s. ISBN 80-85197-26-X. 

  

 Václav Příhoda (1889–1979) – experimentální pedagog (inspiroval 

se meziválečnými pobyty v zemích Evropy, ale i v USA), později 

pedagogický psycholog – ovlivněný pragmatismem Johna Deweyho 

zaváděl vědecké metody, které umožňovaly měřit pedagogické 

a psychologické jevy, také je však ověřovat i dokazovat. 

 

PŘÍHODA, V. Globální metoda: Nové pojetí výchovy. 1. vyd. Praha: Orbis, 

1934. 121 s.  

PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky: 1. Vývoj člověka do 15 let. 2. 

vyd. Praha: SPN, 1967. 461 s.  
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 Jaroslav Skála (1916–2007) – lékař, psychoterapeut a bojovník pro-

ti závislostem, obzvláště proti alkoholu – i na základě inspirace ame-

rickými Anonymními alkoholiky vytvořil v roce 1948 v budově ve-

dle kostela svatého Apolináře v Praze protialkoholní oddělení 

psychiatrické léčebny, v roce 1951 inicioval vznik první záchytné 

stanice v Československu. Coby psychoterapeut stál u vzniku sebez-

kušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, tzv. skupiny SUR 

(zkratky jmen Skála, Urban, Rubeš), jež je stále aktivní i po smrti 

všech výše zmíněných. 

 

SKÁLA, J. ...až na dno!? Fakta o alkoholu a jiných návykových látkách: 

(Zneužívání a závislost.). 4. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 139 s.  

SKÁLA, J. Lékařův maraton: ber a dávej. 1. vyd. Praha: Argo, 1997. 191 s. 

ISBN 80-202-0663-9. 

 

 Miloš Sovák (1905–1989) – nestor teorie československé speciální 

pedagogiky, „otec“ Defektologického slovníku. Odborně především 

logoped, avšak jeho přesahy do jiných „pedií“ byly značné – do eto-

pedie přesahuje coby terminolog speciální pedagogiky, také však 

svými výzkumy laterality a precizací speciálněpedagogické diagnos-

tiky. 

 

SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky: vysokošk. učebnice pro pedagog. 

fakulty. 6. vyd. Praha: SPN, 1986. 231 s.  

SOVÁK, M. Učení nemusí být mučení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. 116 s. 

ISBN 80-04-24306-1. 

 

Shrnutí 

Od pojetí trestu a trestání ve vývoji lidské společnosti můžeme odvodit his-

torii oboru etopedie. Jsou patrné tři historické trendy v etopedické péči – 

represe, rehabilitace a prevence. Českou etopedickou historii lze konkreti-

zovat od konce 19. a počátku 20. století, kdy začaly vznikat první vychova-

telny a polepšovny pro děti „mravně ohrožené, narušené a vadné“. Tento 

vývoj ovlivňovaly významné osobnosti, které jistým způsobem můžeme ta-

ké zahrnout do historie oboru.  

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Najděte styčné plochy etopedie a penologie. 

2. Charakterizujte historické trendy v etopedické péči. 

3. Jaký byl účel trestu ve starověku, středověku a v osvícenství? 

4. Vymezte pojetí trestu a trestání v historickém kontextu. 

5. Vysvětlete Zikmundovo dělení mravně narušené mládeže; v čem 

může být inspirací pro současnou etopedickou teorii a praxi? 
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6. Srovnejte systém institucionální péče pro děti s problémy v chování 

a poruchami chování v českých zemích v 70. letech 20. století 

a v současnosti. 

 

Pojmy k zapamatování 

defekt - defektivita - defektologie 

pedopatologie 

penologie 

polepšovna 

speciální pedagogika 

vychovatelna 

 

Literatura 

Seznam použité literatury 

 

1. ČERNÍKOVÁ, V. 2005. Sociální ochrana (kriminologický pohled 

na terciární prevenci). 2. vyd. Praha: Policejní akademie ČR, 163 s. 

ISBN 80-7251-207-2. 

2. EDELSBERGER, L. 2000. Defektologický slovník. 3. vyd. Jinoča-

ny: H & H, 418 s. ISBN 80-86022-76-5. 

3. HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. 2010. Velký psychologický slovník. 

4. vyd. Praha: Portál, 797 s. ISBN 978-80-7367-686-5. 

4. MAREŠ, J.; PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E. 2009. Pedagogický 

slovník. 6. vyd. Praha: Portál, 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6. 

5. SLOMEK, J. 2010. Etopedie. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 96 s. ISBN 978-80-86723-84-6. 

6. SOVÁK, M. 1986. Nárys speciální pedagogiky: vysokošk. učebnice 

pro pedagog. fakulty. 6. vyd. Praha: SPN, 231 s.  

7. VITÁSKOVÁ, K. 2005. Etopedie: Vybrané okruhy etopedické pro-

blematiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 68 s. ISBN 80-

7368-123-4. 

8. VOJTOVÁ, V. 2008. Kapitoly z etopedie I.: Přístupy k poruchám 

emocí a chování v současnosti. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

136 s. ISBN 978-80-210-4573-6. 

 

Průvodce studiem 

Úspěšně jste prostudovali kapitolu věnovanou vývoji etopedie, trestu a tres-

tání a jeho účelu v historickém kontextu. Věříme, že získané informace vám 

usnadní orientaci a budou inspirací pro propojení historických poznatků 

s vývojem teorie i praxe etopedie.  
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3 Systém zařízení 
 

Cíle 

Cílem této kapitoly je přiblížit čtenáři širokou a rozsáhlou problematiku in-

stitucí ve sledované oblasti speciální pedagogiky. Pohled na jednotlivé insti-

tuce je nabízen v několika rovinách, a to jak z hlediska jejich zřizovatelů, 

tak uživatelů. Důraz je také kladen na jejich rozdělení z hlediska věku klien-

tů. 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 

 definovat a klasifikovat jednotlivé instituce; 

 popsat fungování a náplň práce jednotlivých institucí; 

 znát rizikové faktory spojené s fungováním jednotlivých institucí; 

 popsat proces poskytování služeb v jednotlivých institucích; 

 orientovat se v podpůrných sítích sledovaných institucí. 

 

Průvodce studiem 

V kapitole, kterou právě začínáte studovat, se seznámíte s institucemi, je-

jichž klienty a uživateli jsou osoby s psychosociálním ohrožením a naruše-

ním. Dále nahlédneme na jednotlivé možnosti konkrétních aktivit sledova-

ných institucí. Zvláštní důraz bude kladen na roli podpůrných 

a poradenských pracovišť. 

 

3.1 Klasifikace a organizace jednotlivých zařízení 
 

Systém zařízení pro cílovou skupinu etopedické klientely je značně rozsáh-

lý. Na zařízení pohlížíme z různých perspektiv a náhledů. Sledované institu-

ce dělíme z hledisek věku, rozsahu problémů, možností poskytovaných slu-

žeb apod. Důležitá je rovněž znalost příslušné legislativy. Následující text 

má za cíl rozdělit cílová zařízení podle specifických kritérií – pomůže tak 

lepší orientaci v nepřehledné (na první pohled) řadě institucí. V možnostech 

této kapitoly není vyjmenovat všechny instituce, které mají v popisu práce 

prevenci, intervenci, terapii a resocializaci osob s poruchami chování, myš-

lení, emocí atd. Text poukazuje na nejvýznamnější instituce a na praktic-

kých příkladech ukazuje jejich činnost. Kapitola vychází především 

z aktuální legislativy a současné praxe. 
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3.1.1 Klasifikace jednotlivých zařízení 

 

Systém a organizaci zařízení pro účely předmětu etopedie zkoumáme 

v několika rovinách. 

V té první se nám nabízí klasifikace zařízení podle věku klienta: 

 zařízení pro děti a mládež, 

 zařízení pro dospělé. 

 

V rámci potřeb dětí a mladistvých rozeznáváme: 

 zařízení pro děti psychosociálně ohrožené, 

 zařízení pro děti s poruchami chování, které nemají nařízenou ústav-

ní ani uloženou ochrannou výchovu, 

 zařízení pro děti v ústavní a ochranné výchově. 

 

V rámci odborných zařízení pro osoby dospělé rozeznáváme: 

 zařízení pro osoby před výkonem trestu, po něm a během něj, 

 zařízení pro osoby ohrožené chudobou, 

 zařízení pro osoby se závislostním chováním, 

 zařízení pro oběti trestných činů. 

 

Zvláštní kategorií v této oblasti jsou pak poradenská zařízení pro osoby 

blízké zmíněným osobám. 

 

Dalším úhlem pohledu, kterým na sledovaná zařízení nahlížíme, je hledisko 

způsobu správy, organizace a financování. Spadají sem například: 

 zařízení zřizovaná ministerstvem, 

 zařízení zřizovaná krajem, 

 občanská sdružení, 

 neziskové organizace, 

 obecně prospěšné společnosti. 

 

Neméně důležité je sledování jednotlivých zařízení z pohledu hlavní činnos-

ti, kterou vykonávají. Rozlišujeme mimo jiné: 

 zařízení poradenská, 

 zařízení výchovně-vzdělávací, 

 zařízení resocializační, 

 zařízení terapeutická, 

 zařízení nízkoprahová, 

 zařízení volnočasová. 

 

V neposlední řadě sledujeme tato zařízení z pozice resortu, který je primárně 

spravuje, a z hlediska příslušné legislativy: 

 zařízení v resortu školství, 

 zařízení v resortu ministerstva práce a sociálních věcí, 

 zařízení v resortu zdravotnictví, 

 zařízení v resortu ministerstva spravedlnosti. 

 

 

Rozdíly v klasifikaci  
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Dalšími zařízeními, která sice nepracují přímo s klienty oborů speciální pe-

dagogiky, v našem případě etopedie, ale u některých námi sledovaných in-

stitucí zásadně ovlivňují jejich činnost, jsou poradní a pracovní orgány, je-

jichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR. V námi sledované problematice 

se jedná především o tyto orgány: 

 rada vlády pro záležitosti romské menšiny, 

 rada vlády pro lidská práva, 

 rada vlády pro národnostní menšiny, 

 rada vlády pro nestátní a neziskové organizace, 

 rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

 

Poznámka: Zmíněný systém klasifikace je pouze pomocný. Slouží pro lepší 

orientaci čtenáře v širokém spektru různých typů zařízení a úhlech pohledů 

na jejich členění. 

 

Příklad 

Pro lepší orientaci v klasifikaci si představme pohled na jedno konkrétní za-

řízení prizmatem předcházejícího rozčlenění. Příkladem může být dětský 

domov se školou. Podle zmíněné klasifikace se jedná o zařízení pro děti 

s povinnou školní docházkou, s nařízenou ústavní nebo ochrannou výcho-

vou. Toto zařízení je státní a patří do resortu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR. Hlavní činnosti tohoto zařízení jsou vzdělávací a vý-

chovné. Důležitými legislativními normami jsou zákon č. 109/2002 Sb. 

a zákon č. 561/2005 Sb. 

  

3.2 Bližší specifikace zařízení pro děti a mládež 
 

Právě jsme si nastínili síť jednotlivých zařízení. Nyní budeme sledovat je-

jich možnosti, a to jak na úrovni systému, organizace a legislativy, tak i ná-

plně práce. 

 

3.2.1 Zařízení pro děti a mládež psychosociálně ohrožené 

(děti vyžadující zvýšenou pozornost) 

 

Pod touto cílovou skupinou máme na mysli zařízení pro děti, které nemají 

nařízenou ústavní výchovu, ale jsou v ohrožení – jejich výchova je tedy 

v riziku ohrožení nebo narušení. Jedná se o děti ze znevýhodněného prostře-

dí s rizikem zanedbávání, se zvýšeným rizikem poruch chování atd. Péče 

o tyto děti spadá pod sociálně-právní ochranu dětí, kterou zajišťují orgány 

sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jimiž podle zákona jsou: 

 obecní úřady, 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

 krajské úřady, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

Poradní a pracovní orgány  

 

Orgán sociálně-právní 

ochrany  
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 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (poskytuje sociálně-právní 

ochranu dětí v zemích mimo ČR). 

 

Špeciánová (2007) poukazuje na skutečnost, že od orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí je třeba odlišovat další subjekty, které sice sociálně-právní 

ochranu dětí rovněž poskytují, ale nejsou orgány sociálně-právní ochrany 

dětí. Jedná se o obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnos-

ti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické oso-

by, které jsou výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny (tzv. pověře-

né osoby).  

V případě těchto subjektů hovoříme o tzv. výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí jinými subjekty. Sociálně-právní ochrana dětí se poskytuje bezplatně 

nezletilým dětem, avšak s výjimkou pobytu dítěte ve výchovně-rekreačním 

táboře, pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a sprá-

vy jmění dítěte. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je státním orgánem, který je od roku 

2003 součástí obecních úřadů s rozšířenou působností. Zabezpečuje sociál-

ně-právní ochranu dětí. Ústřední právní normou, kterou se OSPOD řídí, 

je zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.). 

Sociálně-právní ochranou dětí se dle zákona rozumí zejména: 

 ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu; 

 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění; 

 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

 

Obce a kraje mohou zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany, kterými jsou: 

 zařízení odborného poradenství pro péči o děti, 

 zařízení sociálně-výchovné činnosti, 

 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

 

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti 

 

Poskytuje dle zákona zejména doporučení zaměřená na řešení vzájemných 

vztahů rodičů a jejich dětí a na péči rodičů o děti zdravotně postižené. 

V rámci odborného poradenství se poskytují nebo zprostředkovávají rodi-

čům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí rady ve věcech vý-

chovy a výživy dětí i v dalších otázkách týkajících se jejich rodinných, soci-

álních a mezigeneračních problémů. Zařízení odborného poradenství 

pro péči o děti mohou poskytovat nebo zprostředkovávat také poradenství 

pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny. 

 

Zařízení sociálně-výchovné činnosti 

 

Nabízí dle zákona programy pro rozvíjení sociálních dovedností, výchov-

ných činností a využití volného času. V praxi se často jedná o různé zájmo-

vé či sportovní kroužky. Výjimkou nejsou ani expresivně-terapeutické akti-

vity jako např. skupinová dramaterapie a muzikoterapie. V poslední době 

se také ve sledovaných zařízeních můžeme setkat s využitím canisterapie.  

Sociálně-právní ochrana  
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

Poskytují dle zákona ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv 

péče či u kterého jsou jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li 

o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které 

se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena 

jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá 

v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, a v zajištění 

lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné nut-

né péče. 

 

Podle zmíněného zákona dále rozlišujeme další zařízení jako: 

 výchovně-rekreační tábory pro děti, 

 zařízení pro výkon pěstounské péče. 

 

Zmíněný orgán má za úkol dohled nad dětmi, které jsou v ohrožení. Tento 

dohled může být uskutečňován přímo v rodinách. V případech, kdy je vý-

chova dítěte narušena nebo ohrožena, podá příslušný orgán návrh na tzv. 

předběžné opatření, kterým příslušný soud umístí dítě mimo rodinu. Takové 

dítě je pak pod stálým dohledem OSPOD, a to buď v zařízení sociálně-

právní ochrany dětí, nebo v diagnostickém ústavu.  

 

Již před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření 

(§ 74 zákona č. 99/1963 Sb.), a to v případě, že se nezletilé dítě ocitne bez 

jakékoliv péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy 

nebo narušeny. Předběžným opatřením se rozumí umístit dítě do vhodného 

prostředí, jako je výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého za-

jistit nezletilému dítěti řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní 

stav. Předběžné opatření navrhuje obec s rozšířenou působností, která vyko-

nává funkci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Usnesení o nařízení před-

běžného opatření se doručuje účastníkům až při provedení jeho výkonu.  

 

Předběžné opatření trvá po dobu jednoho měsíce od jeho vykonatelnosti. 

Pokud pominou důvody pro předběžné opatření, předseda senátu příslušné-

ho soudu nařízení zruší. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí sleduje děti i v případě, kdy jsou 

v zařízení ústavní výchovy – o této jeho funkci se zmíníme v příslušné části 

textu.  

 

Péči o děti psychosociálně ohrožené do jisté míry také formuje zákon o so-

ciálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Pro námi sledovanou cílovou 

skupinu nás zajímají zejména tyto služby: 

 

 

Krizová situace  

Předběžné opatření  
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

 

Tato zařízení poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku 

od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby 

je podle příslušné legislativy zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo 

snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 

života. Dále umožnit dětem lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 

a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může 

být poskytována osobám anonymně. 

 

Služba podle zákona obsahuje tyto základní činnosti: 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

 sociálněterapeutické činnosti; 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Dle znění zákona se jedná o terénní, popřípadě ambulantní služby poskyto-

vané rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů 

dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez po-

moci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

 sociálněterapeutické činnosti; 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 

Předchozí text měl za úkol popsat strukturu zařízení pro děti psychosociálně 

ohrožené. Jednotlivá zařízení pro tyto děti se řídí zpravidla zákonem o soci-

álně-právní ochraně dětí a zákonem o sociálních službách. Tato zařízení 

jsou většinou zřizována krajskými úřady nebo obcemi s rozšířenou působ-

ností. Zařízení poskytující některou ze zmíněných sociálních služeb jsou 

zřizována krajskými úřady nebo neziskovými organizacemi. Zařízení posky-

tující tyto služby by měla respektovat komunitní plán obce nebo kraje. Časté 

jsou také případy, kdy jsou zařízení propojena a poskytují většinu zmíně-

ných aktivit pod jednou střechou. 

 

Pokud by chtěl čtenář nahlédnout podrobněji do zařízení popsaných v této 

kapitole, může navštívit webové stránky Střediska sociální prevence Olo-

mouc (http//ssp-ol.cz), kde je popsána praktická realizace většiny zde uve-

dených služeb. 

 

 

 

Praktická ukázka  
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Příklad 

Klientka (dívka, 7 let). Policie ČR nalezla dívku v nočních hodinách na uli-

ci. Po vyšetření bylo zjištěno, že dívka impulzivně utekla z domova v dů-

sledku agresivních hádek rodičů. Policie kontaktovala ještě ve zmíněnou 

noc pracovnici orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Okamžitě byl podán 

návrh na předběžné opatření. Dívka byla umístěna na krizový pobyt 

v zařízení sociálně-právní ochrany dětí. Následně bylo provedeno šetření 

v rodině. Podmínky pro zázemí dívky byly shledány jako nevyhovující (byt 

se podobal squatu), u rodičů byl zjištěn abúzus alkoholu.  

 

Dívka v zařízení sociálně-právní ochrany dětí využívala výchovné, vzdělá-

vací a aktivizační činnosti (tzn. navštěvovala školu, podílela se na mimo-

školních volnočasových aktivitách). V rámci sociálněterapeutických činnos-

tí navštěvovala dramaterapii a arteterapii. Dívka byla pod pravidelným 

dohledem psychologa a speciálního pedagoga. Případem se zabýval soud.  

 

3.2.2 Zařízení pro děti s poruchami chování, které nemají 

nařízenou ústavní ani uloženou ochrannou výchovu 

 

V rámci této cílové skupiny jsou pro účely studia důležité dva typy institucí. 

Jedná se o instituce vzdělávací a poradensko-intervenční. Na straně vzdělá-

vacích institucí budeme sledovat speciální třídy pro žáky s poruchami cho-

vání a školy pro žáky s poruchami chování. V rámci poradensko-

intervenčním rozeznáváme ambulantní a pobytové instituce. 

 

3.2.3 Vzdělávací instituce 

 

Speciální třídy 

 

Podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.) mají děti s poruchami chování 

(specifická porucha chování, sociální znevýhodnění, dítě s nařízenou ústav-

ní nebo uloženou ochrannou výchovou) právo na vzdělávání, jehož obsah, 

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, 

na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na po-

radenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Na některých 

školách bývají zřizovány třídy pro žáky se specifickou  poruchou chování. 

Statistiky uvádí, že v roce 2009 bylo na území České republiky 2 702 tako-

výchto tříd. 

 

Žák se specifickou poru-

chou chování  
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Škola pro žáky s poruchami chování 

 

Zajímavou, ale bohužel ojedinělou alternativou vzdělávání žáků 

s poruchami chování je samostatná škola. Taková škola může vzniknout ja-

ko právní subjekt. Zástupcem této instituce je Základní škola pro žáky 

se specifickými vývojovými poruchami chování v Praze na Zlíchově.  

  

Poradensko-intervenční instituce 

 

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 

 

Pomocí odborných pracovníků (psychologů, speciálních pedagogů, sociál-

ních pracovníků) aktivně ovlivňují proces přijímání a upevňování poznatků, 

postojů a hodnotové orientace klientů. PPP se dále podílejí na činnostech 

v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže a napomáhají při 

rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů.  

 

Speciálněpedagogická centra (SPC) 

 

I zde, stejně jako v pedagogicko-psychologických poradnách, tvoří páteř 

týmu speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník. Náplní práce SPC 

je zabezpečovat speciálněpedagogickou, psychologickou a další potřebnou 

podpůrnou péči, napomáhat v procesu pedagogické a sociální integrace 

ve spolupráci s rodinou, školami, školskými a dalšími zařízeními a odborní-

ky. Pokud je nám známo, v České republice existuje jediné SPC pro žáky 

se specifickými poruchami chování, a to při speciální škole pro tyto žáky 

v Praze-Zlíchově. 

 

Střediska výchovné péče (SVP) 

 

Tato zařízení sehrávají v péči o děti s poruchami chování klíčovou úlohu. 

Hlavním úkolem SVP je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů 

chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje. Dále zmírňovat nebo 

odstraňovat příčiny či důsledky již rozvinutých poruch chování a negativ-

ních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji 

dětí. V ideální situaci SVP nesupluje úlohu ostatních poradenských praco-

višť, spíše ji doplňuje a napomáhá k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte. 

K dalším důležitým úkolům SVP patří: tvorba pedagogických a terapeutic-

kých programů pro jednotlivce i třídní kolektivy, zprostředkování kontaktů, 

metodická práce s odbornými pracovníky škol aj. SVP mají ambulantní ne-

bo pobytový charakter. Střediska výchovné péče mají i tzv. intervenční cha-

rakter. Ve své preventivně-intervenční činnosti často využívají potenciálu 

celé rodiny, proto je spolupráce rodičů velmi důležitá. SVP jsou tady od to-

ho, aby dala rodiči takové nástroje, které by dokázaly tlumit negativní pro-

jevy chování jejich dětí.  

Poradenský servis  

Intervence 
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Psychologické a psychiatrické ambulance 

 

V případech, kdy se u dítěte s poruchou chování ukážou širší souvislosti 

problému, kdy klasické postupy poradenských pracovišť nejsou účinné, ne-

zbývá než aplikace vhodné psychoterapie či farmakoterapie 

v psychologických ambulancích nebo na psychiatrických klinikách. Právě 

psychofarmaka (psychostimulancia, stabilizátory nálady) mohou sehrát 

v komplexní terapii těchto dětí významnou úlohu. Tyto léky totiž regulují 

hladiny některých neurotransmiterů, zodpovědných za případnou nesoustře-

děnost či hyperaktivitu. Někdy se také nasazují léky tlumící jiné projevy, 

jako je úzkost, agrese atd. Psychofarmaka ovšem nejsou všespásná a vždy 

se doporučuje jejich kombinace s psychoterapií. Psychoterapii dětí 

s poruchami chování můžeme rozdělit na individuální, rodinnou a skupino-

vou.  

 

V individuální terapii se ukazuje jako vhodná kognitivně-behaviorální psy-

choterapie. V oblasti práce s rodinou je to především systemický  přístup. 

Ve skupinové terapii jsou vhodné expresivní terapie, jako je například ar-

teterapie a dramaterapie. V ideálních podmínkách je optimální kombinace 

všech tří přístupů.  

 

Příklad 

Chlapec (13 let). Případ začal řešit pracovník orgánu sociálně-právní ochra-

ny dětí. Chlapec měl neomluvené hodiny, které se bál doma přiznat. Situaci 

řešil útěkem z domova. Doma měl s rodiči velké konflikty. Byl agresivní 

vůči mladší sestře a matce, několikrát přišel domů opilý a jednou ukradl ro-

dičům peníze. Ze strany otce byl vždy fyzicky trestán. Po konzultaci 

s pracovníkem OSPOD chlapec několikrát navštívil ambulantní středisko 

výchovné péče, poté byl umístěn na dvouměsíční pobyt ve středisku vý-

chovné péče. Během pobytu několikrát proběhlo rodinné setkání na půdě 

střediska. Rodiče byli edukováni ohledně vhodných výchovných postupů. 

Zvláště důležitý byl systém odměňování a trestání chlapce. Po ukončení po-

bytu se rodina i nadále setkávala na společných sezeních ve středisku.  

  

3.2.4 Zařízení pro děti s nařízenou ústavní a uloženou 

ochrannou výchovou 

 

Dříve, než se budeme zabývat jednotlivými zařízeními ústavní a ochranné 

výchovy, bude dobré, když si oba termíny vymezíme. 

 

Ústavní výchova 

 

Dle platné legislativy je ústavní výchova nařízená rozhodnutím soudu podle 

zákona o rodině v občanskoprávním řízení a je určena pro nezletilce 

Terapeutická intervence 

 

Ústavní a ochranná výcho-

va  
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do osmnácti let věku. Základním předpokladem pro nařízení ústavní výcho-

vy je vážné ohrožení nebo narušení výchovy dítěte.  

Uskutečňuje se podle věku ve zdravotnických a školských zařízeních: 

 kojenecké ústavy, dětské domovy a dětská centra pro děti do 3 let 

věku (zdravotnická zařízení); 

 ústavy sociální péče (zařízení sociálních služeb) ; 

 diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, vý-

chovné ústavy (školská zařízení). 

 

Ochranná výchova  

 

Ochranná výchova se ukládá rozhodnutím soudu v občanskoprávním řízení, 

spáchá-li dítě mezi dvanáctým až patnáctým rokem věku čin, za který lze 

dle trestního zákona uložit výjimečný trest, nebo v trestním řízení mladist-

vému mezi patnáctým a osmnáctým rokem tehdy, jestliže ochranná výchova 

podle rozhodnutí soudu splní svůj účel lépe než uložení trestu odnětí svobo-

dy. Uskutečňuje se ve školských zařízeních (diagnostické ústavy, dětské 

domovy se školou, výchovné ústavy). 

 

Výkon ústavní nebo ochranné výchovy upravuje zákon č. 109/2002 Sb., 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivně-výchovné péči ve školských zařízeních a o změně jiných 

zákonů. Zákon uvádí tyto druhy zařízení: 

 diagnostický ústav, 

 dětský domov, 

 dětský domov se školou, 

 výchovný ústav. 

 

Tato zařízení nahrazují péči jinak poskytovanou rodiči dětem s nařízenou 

ústavní výchovou. 

 

Dětem je poskytováno plné přímé zaopatření, čímž se míní: 

 stravování, ubytování a ošacení; 

 učební potřeby a pomůcky; 

 úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělání; 

 úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky; 

 kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zaříze-

ní; 

 úhrada nákladů na dopravu do školy. 

 

Nyní se podíváme podrobněji na funkci a význam jednotlivých zařízení. 

 

Diagnostický ústav  
 

Dle zákona se jedná o zařízení, které přijímá děti na základě rozhodnutí 

soudu o nařízení ústavní výchovy, děti s předběžným opatřením nařízeným 

soudem, ve výjimečných případech děti na žádost rodičů a děti na útěku. 

Diagnostický ústav má ministerstvem určenou oblast působení – územní 

obvod. Na základě komplexního speciálněpedagogického, psychologického 

Zaopatření 
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a sociálního vyšetření rozmisťuje svěřence do příslušných dětských domovů 

nebo výchovných ústavů. Se svěřencem umísťovaným do náhradní výchov-

né péče předává návrh individuálního výchovného plánu, tzv. „program 

rozvoje osobnosti“. Diagnostický ústav také vede evidenci všech svěřenců 

umístěných v zařízeních a evidenci volných míst v nich.  

 

Diagnostický ústav se vnitřně člení na pracoviště diagnostické, výchovně-

vzdělávací, sociální práce a záchytné. Základní organizační jednotkou dia-

gnostického ústavu je výchovná skupina. 

Klíčové úkoly diagnostického ústavu v souladu se zákonem jsou: 

 diagnostika dítěte – spočívá ve vyšetření dítěte formou pedagogic-

kých a psychologických, popřípadě psychiatrických prostředků; 

 vzdělávání – zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností dítě-

te, přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem 

stanovuje specifické vzdělávací potřeby; 

 terapeutické činnosti – směřují k nápravě poruch v sociálních vzta-

zích a v chování dítěte; 

 organizační aktivity – umisťování dětí, spolupráce s orgánem sociál-

ně-právní ochrany dětí; 

 výchovné a sociální činnosti – vztahují se k osobnosti dítěte, jeho 

rodinné situaci a jeho sociálně-právní ochraně; 

 koordinační aktivity – sjednocení postupů ostatních zařízení v rámci 

obvodu diagnostického ústavu, součinnost s orgány státní správy 

a dalšími osobami zabývajícími se péčí o děti. 

           (odstavec druhý, paragraf 5 zákona č. 109/2002 Sb.) 

 

Příklad 

Chlapec (14 let). Rodina je pod dohledem orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. Rodiče již v minulosti nebyli schopni zajistit svým dětem řádnou vý-

chovu. Z tohoto důvodu mají oba starší sourozenci chlapce nařízenou ústav-

ní výchovu a jsou umístěni v dětském domově. Chlapec často utíká 

z domova, má řadu neomluvených hodin. Několikrát byl vyšetřován stran 

drobných krádeží. Chlapec se ocitá v diagnostickém ústavu (DÚ), nejprve 

na předběžné opatření. V rámci jeho pobytu v DÚ je chlapci nařízena ústav-

ní výchova. Primárním úkolem DÚ je rozhodnout, zda bude umístěn 

v dětském domově u svých sourozenců, nebo v dětském domově se školou. 

Pro umístění v dětském domově svědčí jeho sourozenci, proti chlapcovo 

agresivní chování. Následné rozhodnutí DÚ se opírá o komplexní diagnosti-

ku, kterou tvoří: zpráva psychologa, speciálního pedagoga etopeda, zpráva 

z výchovné skupiny, zpráva od učitelů. Po týmové poradě je rozhodnuto, 

že projevy žákova chování jsou natolik závažné, že neumožňují jeho pobyt 

v dětském domově.  
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Dětský domov 
 

Jedná se o koedukované zařízení, do kterého jsou přijímány děti tělesně 

a duševně zdravé a bez závažných poruch chování a děti, kterým byla soud-

ně nařízena ústavní výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly vý-

chovné, vzdělávací a sociální.  

 

Vyhláška č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, připouští přijetí dítě-

te se zdravotním postižením, a to s ohledem na druh a stupeň postižení. 

Do dětských domovů se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dět-

mi.  

 

V dětských domovech je možné zřizovat nejméně 2, nejvíce 6 rodinných 

skupin. Základní organizační jednotka v domově je koedukovaná rodinná 

skupina dětí zpravidla různého věku a pohlaví. V jedné rodinné skupině je 6 

až 8 dětí.  

 

Vhodný domov je pro dítě vybírán s ohledem na vzdálenost od mateřské 

nebo základní školy, speciální školy, učebního oboru či střední školy (dle 

stáří dítěte). Pobyt dítěte končí dosažením jeho zletilosti, případně 

v devatenácti letech, pokud došlo k prodloužení ústavní výchovy. Na zákla-

dě dohody mezi zletilým klientem a domovem může být odchod odložen až 

do 26 let, je však podmíněn přípravou na budoucí povolání.  

 

Příklad 

Dva sourozenci (chlapec -7 let, dívka - 12 let). Rodiče zanedbávají výchovu 

dětí. U obou rodičů silný abúzus alkoholu. Podle výpovědí dětí se rodiče 

vrací domů pozdě v noci, někdy si přivedou i své přátele. Jelikož obývají 

jednopokojový byt, děti pak nemohou spát. Z tohoto důvodu často zanedbá-

vají docházku do školy. Díky intervenci pracovnice orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí se chlapec s dívkou dostávají do diagnostického ústavu. Po do-

bu jejich pobytu v zařízení řeší soud uložení ústavní výchovy. Soud rozho-

duje mimo jiné na základě výpovědí dětí, rodičů, pracovníků OSPOD, psy-

chologického vyšetření, zprávy z diagnostického ústavu, posudku soudního 

znalce z oboru psychologie. Na těchto podkladech ukládá soud dětem ús-

tavní výchovu. Obě děti jsou pak společně umístěny v dětském domově.  

 

Dětský domov se školou  
 

Toto označení nahradilo dříve používaný název dětský výchovný ústav. Dle 

§ 13 zákona č. 109/2002 Sb. je účelem dětského domova se školou zajišťo-

vat péči dětem s nařízenou ústavní výchovou, mají-li závažné poruchy cho-

vání nebo vyžadují-li pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu 

výchovně-léčebnou péči, dále dětem s uloženou ochrannou výchovou nebo 

jsou-li matkami, které mají závažné poruchy chování nebo které pro svou 

Ústavní výchova  
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přechodnou nebo trvalou poruchu vyžadují výchovně-léčebnou péči o jejich 

děti. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které jsou součástí dětského domo-

va. Do těchto zařízení jsou umisťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení 

povinné školní docházky. Pokud v průběhu povinné školní docházky pomi-

nuly důvody pro zařazení dítěte do školy zřízené při dětském domově 

se školou, může být dítě na základě žádosti ředitele zařazeno do školy, která 

není součástí domova. Základní organizační jednotka domova je rodinná 

skupina, kterou tvoří nejméně 5 a nejvíce 8 dětí. Pokud se po ukončení 

školní docházky dítě nemůže pro pokračující závažné poruchy chování 

vzdělávat na střední škole mimo zařízení, a pokud neuzavře ani pracovně-

právní vztah, je přiřazeno do výchovného ústavu.  

 

 

Výchovný ústav 
 

Výkon ústavní výchovy nezletilých dětí od 15 do 18 let s vážnými poru-

chami chování nebo ochranné výchovy zajišťují výchovné ústavy, které jsou 

zřizovány odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou 

ochrannou výchovou, případně i pro nezletilé matky s nařízenou ústavní vý-

chovou nebo ochrannou výchovou a jejich děti či pro děti vyžadující vý-

chovně-léčebnou péči.  

 

Dle zákona č. 109/2002 Sb. může být do výchovného ústavu umístěno i dítě 

starší 12 let, pokud má uloženou ochrannou výchovu a v jeho chování 

se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském do-

mově se školou.  

 

Základní činnosti tvoří příprava na budoucí povolání. Součástí zařízení 

je základní nebo speciální škola. Může zde být zřízena i střední škola.  

 

Příklad 

Chlapec (16 let). Chlapec je od svých šesti let v dětském domově. Asi 

od dvanácti let se projevuje občasnou agresí k ostatním dětem. Po ukončení 

základní školy nastoupil na učiliště. Zde se začaly problémy v jeho chování 

stupňovat, ze školy přišlo několik stížností. V rámci domova se stal iniciáto-

rem a agresorem šikany. Z těchto důvodů byl chlapec umístěn 

k diagnostickému pobytu v diagnostickém ústavu (umístění mělo mít pre-

ventivně-výstražný charakter). Po vyšetření byl chlapec poslán zpět do dět-

ského domova. Jeho chování se však nezlepšilo. Po následné rediagnostice 

byl umístěn ve výchovném ústavu. 
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3.2.5 Zařízení pro nezletilé se zvlášť závažnými poruchami 

chování 

 

Detenční ústavy 

 

Jedná se o zařízení pro jedince zpravidla s psychiatrickou diagnózou, kteří 

jsou odsouzeni pro zvlášť závažný trestný čin. Z vnějšku plní detenční ústav 

význam věznice (tzn. znemožňuje možnost útěku). Zevnitř (tzn. z hlediska 

odborného personálu a aplikovaných metod) je zařízení spíše podobno psy-

chiatrické léčebně. 

 

Vězení pro mladistvé 

 

Tato zařízení jsou zřizována ministerstvem spravedlnosti a jejich činnost 

je upravena zákonem o výkonu trestu odnětí svobody. V těchto věznicích 

mají mladiství odsouzení možnost doplnění svého vzdělání. Zvláštní důvod 

je zde kladen na terapeutickou práci s odsouzenými. Instituce má totiž 

ze zákona povinnost zaměřit se na výchovu a výběr dalšího zaměstnání je-

dince. Pokud nemá jedinec splněnou povinnou školní docházku, musí mu 

ji věznice umožnit. Odsouzený mladistvý má rovněž právo hovořit 

s pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí bez přítomnosti třetí 

osoby. 

 

3.3 Bližší specifikace zařízení pro osoby dospělé 
 

V rámci těchto zařízení se střetáváme s nejrůznějšími typy institucí. Na prv-

ním místě jsou to ařízení pro osoby v konfliktu se zákonem, jako jsou věz-

nice a instituce jako probační a mediační služba apod.  Dále zde sledujeme 

zařízení pro osoby ohrožené chudobou a bezdomovectvím. Další rozsáhlá 

řada institucí je určena lidem se závislostí. V neposlední řadě máme na pa-

měti organizace a služby pro oběti trestných činů. Neveselým zjištěním 

mnohých průzkumů je fakt, že právě absolventi institucí pro děti a mládež, 

o kterých byla řeč v předešlých podkapitolách, se v budoucnu rekrutují jako 

klienti zmíněných zařízení. 

 

3.3.1 Zařízení pro osoby před výkonem trestu, po něm a během něj 

 

V rámci studia této kapitoly nás zajímají zařízení spravovaná resortem mi-

nisterstva spravedlnosti. Jedná se především o věznice s dohledem, dozo-

rem, ostrahou, se zvýšenou ostrahou a o věznice vazební. Podrobnější in-

formace nalezne čtenář v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody. Z hlediska 

speciální pedagogiky – etopedie – je v rámci tohoto zákona důležitý § 41 

řešící tzv. program zacházení, který upravuje metody a cíle práce 

s odsouzeným. Zároveň stanovuje způsob hodnocení. Hlavním cílem pro-

gramu by měly být takové postupy, které zaručí fungování odsouzeného 

Dospělí 
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v následném životě mimo zdi věznice. Právě tento bod je z hlediska resocia-

lizace osob ve výkonu trestu nejproblematičtější. V rámci zpětného začleně-

ní těchto jedinců do života sehrává klíčovou úlohu probační a mediační 

služba. 

 

Probační a mediační služba 

 

Dle zákona o probační a mediační službě se probací rozumí organizování 

a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, 

kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených 

povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době 

podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální 

pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl sou-

dem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím aby došlo k ob-

nově narušených právních i společenských vztahů. Mediací se dle zákona 

rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obvině-

ným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vyko-

návaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslov-

ným souhlasem obviněného a poškozeného.  

 

Příklad 

Žena s drogovou závislostí (45 let) byla odsouzena pro zabití manžela na 12 

let odnětí svobody a umístěna ve věznici s ostrahou. Postupně byla za dobré 

chování přeřazena do věznice s dozorem, následně nastoupila na specializo-

vané oddělení věznice pro léčbu závislostí. Po osmi letech požádala o před-

běžné propuštění z vězení. Jelikož neměla zázemí, kam by se vrátila, podala 

si žádost do zařízení sociálních služeb (doléčovací centrum s chráněným 

bydlením). Tyto aktivity směřující k opuštění výkonu trestu byly zazname-

nány v programu zacházení. Její propuštění s dvouletou podmínkou pozitiv-

ně ovlivnil fakt, že si žena aktivně vyhledala další místo pro svou resociali-

zaci. Součástí podmínečného propuštění byla aktivní komunikace 

s  probační a mediační službou (PMS) a zařízením pro ochrannou léčbu zá-

vislostí. Úkolem pracovníka PMS byl dohled nad dodržováním pravidel 

podmínky a podpora ženy v její sociální rehabilitaci. 

 

3.3.2 Zařízení pro osoby ohrožené chudobou 

 

Tato zařízení se řídí zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-

bách. Jsou to následující zařízení: 

 

Azylové domy  

 

Tato zařízení poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Služba dle zákona poskytuje tyto základní činnosti: 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

Probační a mediační služba  

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf
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 poskytnutí ubytování, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 

Domy na půl cesty 

 

Tato zařízení poskytují dle zákona pobytové služby zpravidla osobám do 26 

let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě osobám z jiných zařízení pro 

péči o děti a mládež a osobám, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí 

svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těch-

to zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

 

 

Služba podle zákona poskytuje tyto činnosti: 

 poskytnutí ubytování; 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

 sociálněterapeutické činnosti; 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osob-

ních záležitostí. 

 

Zařízení pro krizovou pomoc 

 

Krizová pomoc je dle litery zákona o sociálních službách chápána jako te-

rénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná na přechodnou dobu 

osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, v níž do-

časně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.  

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

 poskytnutí ubytování; 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; 

 sociálněterapeutické činnosti; 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 

Nízkoprahová denní centra 

 

Tato zařízení poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 

přístřeší. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hy-

gienu; 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osob-

ních záležitostí. 

Krize 
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Noclehárny 

 

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají 

zájem o využití hygienického zařízení a o přenocování. Služba obsahuje tyto 

základní činnosti: 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hy-

gienu; 

 poskytnutí přenocování. 

 

Příklad 

Muž (26 let), absolvent dětského domova, následně umístěn v domově 

na půl cesty. Služba mu byla ukončena pro porušování pravidel zařízení 

(verbální agrese, opakovaná opilost). Následně přespával u přítelkyně, která 

se s ním však později pro jeho chování rozešla. Svou krizovou situaci řešil 

nepovedeným sebevražedným pokusem. Poté se stal klientem zařízení pro 

krizovou pomoc, odtud si zprostředkoval azylový dům. V azylovém domě 

klient „fungoval“ několik týdnů. Po konfliktu se spoluklienty mu byla služ-

ba ukončena. Muž se stal bezdomovcem občasně využívajícím nízkopraho-

vá denní centra a noclehárny.  

 

3.3.3 Zařízení pro osoby se závislostí 

 

Detoxifikační oddělení 

 

Detoxifikací rozumíme podle Kaliny (2003) léčebný postup, během něhož 

se organismus závislého člověka pod lékařským dohledem zbavuje účinků 

drogy. Trvá 1–3 týdny, poté by měla navazovat léčba v ambulanci, terapeu-

tické komunitě nebo léčebně. Detoxifikační jednotky jsou součástí zařízení 

k léčbě závislostí, samostatné jednotky v nemocnicích nebo součást zařízení 

poskytujících ambulantní služby. Člověk, který se na tomto oddělení ocitá, 

je konfrontován s nemocničním režimem. Život závislého člověka v celé 

jeho šíři je do značné míry chaotický. Potřeby jídla, spánku atd. nemají 

v životě závislého pevné ukotvení a jsou naplňovány dle aktuálních podmí-

nek. Právě detoxifikační jednotka je prvním místem, kde se závislý setkává 

s řádem a strukturou.  

 

AT ambulance a poradenská zařízení 

 

Ambulantní léčbu zajišťují ordinace AT (AT = alkohol a jiné toxikomanie) 

a nízkoprahová centra (K-centra, § 59 zákona č. 108/2005). Přístup ke služ-

bám ambulantních pracovišť mají nejen závislí, ale i experimentátoři, kon-

zumenti, víkendoví uživatelé bez závislosti a problémoví uživatelé či jejich 

blízcí.  Poradenské ambulantní služby nesou své výhody i nevýhody. Výho-

dou je, že člověk motivovaný ke změně životního stylu nemusí opouštět 

 

Detoxifikace 
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práci ani rodinu. Nevýhodu shledáváme v množství spouštěčů rizikového 

chování v okolí klienta. 

 

Ústavní léčba a terapeutické komunity  

 

Ústavní léčba skýtá pro uživatele bezpečnější, chráněné prostředí, kde má 

nižší dostupnost návykových látek a nedostává se tak často do situací, které 

v běžném životě fungují jako spouštěče. Délka léčby je určována podle in-

dividuální situace jedince, kdy se bere do úvahy řada faktorů jako např. dél-

ka drogové kariéry, délka abstinence, předchozí recidivy, celkový zdravotní 

a psychický stav pacienta, jeho vlastní přístup k léčbě, sociální zázemí apod. 

Jak uvádí Kalina (2003), terapeutická komunita (TK) je zvláštní formou in-

tenzivní skupinové psychoterapie, kde klienti, většinou různého věku, po-

hlaví a vzdělání, spolu určitou dobu žijí a kromě skupinových sezení sdílejí 

další společný program s pracovní a jinou různorodou činností, což umožňu-

je, aby do tohoto malého modelu společnosti promítali problémy ze svého 

vlastního života, zejména své vztahy k lidem. Komunita podněcuje získání 

náhledu na vlastní problémy a na vlastní podíl na vytváření těchto problé-

mů, má umožnit korektivní zkušenost a podporuje nácvik vhodnějších, 

adaptivních způsobů chování. Terapie v TK se zaměřuje na vývoj osobnosti, 

na emoce, chování, duchovní rozměr osobnosti, etiku a společné hodnoty, 

dovednosti přežít a být profesně zajištěn. 

 

Pobyt v léčebně i komunitě má za obecný cíl změnu chování klienta. Zde 

se výrazně uplatňují metody kognitivně-behaviorální psychoterapie. Cíl in-

tervencí podle Kaliny (2003) mohou být následující: 

 zmírnění intenzity, frekvence nebo trvání takového chování, které 

působí problémy pacientovi nebo jiným lidem; 

 vytvoření nových dovedností pacienta; 

 posílení intenzity, frekvence nebo trvání takového chování, které si-

ce v repertoáru pacienta je, ale tím, že není dostatečně využíváno, 

působí problémy.  

 

Doléčovací centra      

                                                                                                               

Lidé, kteří prošli některou z forem léčby závislosti, často potřebují, aby 

se zvýšila úspěšnost léčby, i takzvanou následnou péči, kterou zajišťují do-

léčovací programy. Je prokázáno, že čím delší je kontakt klienta s psycho-

sociálně orientovanou službou, tím trvalejší změny klient dosáhne.  

Doléčovací proces u závislých se podle Kaliny (2003) jeví jako velmi vý-

znamný v procesu jejich návratu do společnosti. Hlavní cíle doléčovacích 

programů bývají nejčastěji následující: 

 udržení pozitivní změny, ke které došlo v léčebně či komunitě; 

 podpora klientů při hledání a udržení práce; 

 motivace a podpora v řešení zdravotních, právních a sociálních pro-

blémů, vzniklých  dřívějším užíváním drog; 

 podpora samostatnosti klienta; 

 udržení, případně rozvoj náhledu klienta na svou závislost; 

 podpora při zvládání rizikových situací. 

Závislost 
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Příklad 

Žena (24 let), závislá na pervitinu. Pervitin začala zneužívat v šestnácti le-

tech. V osmnácti letech byla po různých neefektivních intervencích ze stra-

ny rodičů zbavena trvalého bydliště. Následně odešla bydlet do společného 

bytu s dalšími drogovými uživateli. V tu dobu byla v kontaktu s pracovníky 

K-centra (streetworkery), kterých využívala pro výměnu jehel. Další rozvoj 

závislosti dovedl ženu ve dvaceti letech ke zdravotním komplikacím, jež 

vyvrcholily atakem toxické psychózy. Kontaktní pracovníci dali ženě kon-

takt na detoxifikační jednotku. Zde pobyla přibližně 2 měsíce. Na jednotce 

dostala kontakt na ambulantní poradnu, do které občas docházela. Zhruba 

po dalších třech měsících měla pervitinový relaps s následným rozvojem 

závislosti a další hospitalizací na detoxifikační jednotce. Po intervenci psy-

chologa pochopila žena závažnost své závislosti a podala si žádost o přijetí 

do terapeutické komunity, kde byla téměř rok. Po roce se znovu vrátila do-

mů. Vzhledem k tomu, že se neměla kam uchýlit, přespala pár nocí u svých 

„starých známých“. To vedlo ke spuštění chuti na drogu a následnému re-

lapsu a opakování léčby v komunitě. Teprve tam žena pochopila nemožnost 

návratu do svého bydliště a zažádala si o doléčovací centrum v jiném městě, 

kde chce začít nový život. 

 

Zařízení pro oběti trestných činů 

 

Intervenční centra 

 

Podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) je v  intervenčních 

centrech na základě vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc oso-

bám ohroženým násilným chováním vykázané osoby, a to nejpozději do 48 

hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání. Pomoc intervenční-

ho centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené 

násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez ta-

kového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum 

o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním 

centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. 

Služby intervenčních center jsou poskytovány bezplatně. 

 

Bílý kruh bezpečí 

 

Bílý kruh bezpečí je organizací, která poskytuje odbornou, bezplatnou 

a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně psychologické 

podpory. Mezi hlavní pilíře této organizace mimo pomoc obětem trestné 

činnosti patří: 

 zlepšení právního postavení poškozených v trestním řízení; 

 zvyšování informovanosti o možnostech a prostředcích takové pre-

vence, která snižuje riziko stát se obětí trestného činu; 

 přednášky, semináře a jiná publikační činnost s cílem informovat 

odbornou i laickou veřejnost. 
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Shrnutí 

Kapitola si kladla za cíl předložit čtenáři souhrnný přehled institucí na poli 

námi zkoumané oblasti speciální pedagogiky. Je zřejmé, že jsme v omezené 

textové dotaci nemohli popsat úplně všechna zařízení a proniknout do všech 

detailů a podrobností. Studovaný text má být rovněž návodem, jakým způ-

sobem nahlížet na další zařízení a jak je zařazovat. 

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Charakterizujte roviny klasifikace jednotlivých typů zařízení pro 

osoby s psychosociálním ohrožením a narušením. 

2. Vymezte termín sociálně-právní ochrana dětí. 

3. Vysvětlete činnost střediska výchovné péče. 

4. Vyjmenujte klíčové úkoly diagnostického ústavu. 

5. Specifikujte činnost probační a mediační služby. 

6. Vyjmenujte zařízení pro osoby se závislostí. 

 

Pojmy k zapamatování 

orgán sociálně-právní ochrany dětí 

ochranná výchova 

poradensko-intervenční instituce 

ústavní výchova 

zařízení pro dospělé 
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Průvodce studiem 

Prostudovali jste kapitolu, ve které jsme se pokusili v různých rovinách při-

blížit systém zařízení pro osoby s psychosociálním ohrožením a postižením. 

Získané informace využijete v následujícím textu, ve kterém můžete srovnat 

některé instituce v České republice a v zahraničí. 

 



62 Úvod do speciální pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením 

 

 



Úvod do speciální pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením 63 

 

 

 

4 Přístupy k osobám 

s psychosociálním ohrožením  

a narušením v zahraničí 
 

Cíle 

Cílem této kapitoly je hledat inspiraci pro práci s osobami 

s psychosociálním ohrožením a postižením. Nechceme komparovat systémy 

péče, ale rádi bychom nabídli možnosti využití bohatého potenciálu zahra-

ničních zkušeností.  

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 

 nastínit systém péče o děti s problémy v chování ve Francii, Finsku 

a Nizozemsku; 

 vysvětlit poradenské systémy pro děti s problémovým chováním 

v uvedených zemích; 

 charakterizovat programy v oblasti prevence šikany ve školách 

v zahraničí; 

 specifikovat uvedené programy, metody a formy práce s dětmi ohro-

ženými rizikovým chováním. 

 

Průvodce studiem 

V této kapitole se budeme věnovat zahraničním modelům, systémům, pro-

gramům či metodám práce s dětmi s rizikovým či  problémovým chováním 

a poruchami chování. V jednotlivých podkapitolách se seznámíte s nástinem 

systému péče o tyto děti v Nizozemsku, ve Francii a Finsku. 

 

Nahlédneme do systému prevence rizikového chování ve Francii a Velké 

Británii.  Přiblížíme si strategie a metody práce s těmito dětmi, např. metodu 

instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina, analýzu nepřiměřených 

strategií a stylů učení u dětí podle Denise Herberta  Stotta a model koncep-

tuálního vyučování podle Magne Nyborga. 

 

4.1 Nizozemsko 
 

Systém řízení nizozemského školství odráží základní principy celé společ-

nosti – toleranci, demokracii, svobodu v individuálním, společenském i spi-

rituálním kontextu. 

Na správě a řízení školství je zainteresováno více institucí, např. ústřední 

vláda s ministerstvem školství a vědy, provincie, obce, školský inspektorát, 

 

 

Princip tolerance, demo-

kracie a svobody  
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poradní orgány, orgány soukromých škol – školní rady, ředitelé, učitelé, žá-

ci, studenti apod. Školy jsou v Nizozemsku státní a soukromé. 

 

Základní školy vzdělávají děti ve věku od čtyř do dvanácti let. Každá zá-

kladní škola pracuje podle svého vlastního vzdělávacího plánu, jenž je sta-

noven na základě konkrétní situace, požadavků komunity, rodičů a žáků. 

Tento plán je každé dva roky schvalován tzv. kompetentním orgánem.  

 

„Plán obsahuje informace o obsahu, metodách a prostředcích výchovně-

vzdělávací práce, stanovuje závazný počet hodin pro každý předmět. 

V obsahu vzdělávání na základní škole musí být zahrnuta smyslová a tělesná 

cvičení, holandština, aritmetika a geometrie, angličtina, výtvarná, pracovní, 

hudební a jazyková výchova, jazykové předměty rozvíjející dovednosti pro 

běžný život a další předměty jako zeměpis, dějepis a jiné.“ (Urbanovská, 

1994 s. 32) 

 

Pro nizozemský vzdělávací systém je typický důraz na spolupráci s rodiči 

žáků. Rodiny se přímo podílejí na obsahu vzdělávacího plánu, pořádají se-

mináře a setkání, prohlubují spolupráci ve všech aspektech utvářejících 

školní klima. Velký důraz v edukačním procesu je kladen na individuální 

rozvoj každého žáka. Jsou využívány formy individualizovaného vyučování. 

Výchovné působení se zaměřuje na svobodný rozvoj tvořivých schopností 

dítěte a snaží se respektovat potřeby, zvláštnosti a zájmy jednotlivce (Prů-

cha, 2001). Individualizovaný přístup je signifikantní zvláště při výchově 

a vzdělávání dětí imigrantů.  

 

4.1.1 Edukační systém pro žáky s poruchami chování 

 

Nizozemský vzdělávací systém rozděluje poruchy chování na lehké a těžké. 

Děti jsou na základě vstupní diagnostiky buď integrovány v běžných třídách 

hlavního školského proudu, nebo jsou umístěny ve speciálních školách pro 

zvlášť těžké poruchy chování. Podstatná pro zařazení dítěte do jednotlivých 

typů zařízení je spolupráce rodiny, školy a poradenských institucí.  

 

Pokusíme se nastínit systém speciálněpedagogického poradenství pro děti 

s poruchami chování. Po určení problému a stanovení diagnózy dochází 

k diskusi s daným žákem, rodiči, učitelem a odborným pracovníkem. 

V kontextu názorů zmiňovaných subjektů je stanoven tzv. intervenční plán, 

se kterým pracuje učitel ve výchovně-vzdělávacím procesu. Pokud je strate-

gie intervenčního plánu neúspěšná, mohou nastat dva další možné způsoby 

řešení situace: 

 v prvním případě opět proběhne diskuse s odborníky; 

 ve druhém se učitel nebo zákonný zástupce může obrátit na  centrum 

pro pomoc a nápravu (Coordination centre pupilcare). 

 

Centrum zajišťuje psychologickou diagnostiku, sociální, zdravotní, psycho-

logickou pomoc, terapie a podobně. Centrum dále vypracuje intervenční 

plán, po jehož aplikaci a zhodnocení může žák, v případě kladného posou-

Spolupráce školy a rodiny  

Speciálněpedagogické po-

radenství  

Centrum pro pomoc a ná-

pravu  
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zení, dokončit školní docházku. V případě negativních výsledků vytvoří 

centrum nový plán nebo jej upraví či zařídí konzultaci s odborníkem regio-

nálního poradního orgánu (Regional refferals board). Centrum pro pomoc 

a nápravu může také ihned po vyhodnocení  psychologického vyšetření 

zprostředkovat žákovi konzultaci s odborníkem regionálního poradního or-

gánu, který mu nabídne některou ze speciálních škol, nebo vytvoří nový 

plán pro jeho umístění ve škole hlavního proudu.   

 

Diagnostický proces dětí a návrhy na zařazování do speciálních škol zabez-

pečuje tým odborníků (neurolog, pediatr, psycholog, ortoped, rehabilitační 

a sociální pracovník). Na většině škol působí rovněž školní psycholog, který 

je zaměstnán na celý nebo částečný úvazek. Řeší příčiny výukového či vý-

chovného selhání dětí, zajišťuje kontakt s poradenskými pracovišti, pomáhá 

při vypracování individuálního vzdělávacího plánu. 

 

Vzdělávací systém v Nizozemsku je velice provázaný s neziskovým sekto-

rem, který nabízí školám různé vzdělávací projekty.  

 

 

4.1.2 Multikulturní aspekt nizozemského školství 

 

Základní školy v Nizozemsku začne každý rok navštěvovat přes patnáct tisíc 

dětí jiné než nizozemské národnosti. Většinu z nich tvoří žadatelé o azyl, 

nejvíce z Turecka, Maroka a Surinamu, ale i z ostatních zemí Třetího světa. 

(Trousilová, 2003)  

 

Způsob, jakým se Nizozemsko vyrovnává s vysokým počtem přistěhovalců, 

mu vynesl označení jakési „výkladní skříně multikulturalismu“. V zemi 

se však o různých způsobech soužití mezi rodilými Nizozemci a imigranty 

stále diskutuje. Nizozemské ministerstvo školství vydalo pouze směrnice, 

které se vztahují na kvalitu vzdělání. Předepisují předměty, které musí být 

vyučovány, dosažené cíle a obsah státních zkoušek. Dále vymezují práva 

studentů a rodičů a materiály, jež musí škola zveřejňovat. Škola má však 

absolutní svobodu ve výběru učebnic a způsobu dosahování předepsaných 

povinností. Dohled nad školami má inspektorát, zřízený ministerstvem škol-

ství.  

 

Dodnes však v Nizozemsku, stejně jako jinde ve světě, dochází k četným 

diskusím, jak má interkulturní výchova ve školách vypadat a na co se má po 

praktické stránce zaměřit. Hlavním tématem těchto diskusí je míra integrace 

přistěhovalců versus kulturní pluralismus, který by měl být zachován. 

 

4.2 Finsko 
 

Finsko je charakteristické vysokou mírou integrace žáků se speciálními po-

třebami. To se samozřejmě týká i dětí s poruchami chování. Pokud není in-

tegrace možná, je dítě umístěno ve škole pro žáky s poruchami chování. 

Multikulturní aspekt  
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V rámci inspirace jsme pro účely této kapitoly vybrali systém práce s dětmi, 

které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Důvodem tohoto výběru 

je skutečnost, že ve Finsku je nízký počet dětí v zařízeních institucionální 

výchovy. Podle oficiálních statistik v současné době 18 000 až 20 000 dětí 

mladších osmnácti let žije mimo domov. Většina těchto dětí je umístěna 

v pěstounských rodinách nebo v městských domovech rodinného charakte-

ru.  

 

Děti, které prokazují rizikové chování, jsou umístěny v tzv. nápravných 

institucích. Jejich umístění v těchto zařízeních však není určeno trestním 

zákonem, ale zákonem péče o děti, umístění tedy nemá represivní charakter. 

Cílem umístění je nutnost přerušení sociopatologického vývoje, kriminální 

kariéry a snaha o pozitivní změnu vzorců chování u dítěte. 

 

Pro zájemce 

Je nepochybně zajímavé, že přesný překlad spojení „nápravné zařízení“ 

(koulukoti) znamená „škola“ a „domov“ (koulu = škola, koti = domov). Ta-

to zařízení tedy poskytují dětem domov (nejčastěji ve formě rodinných bu-

něk) a možnost doplnění základního či středního vzdělání. Nápravné školy 

se řídí národním vzdělávacím programem, stejným pro všechny finské ško-

ly. Umístění dětí v těchto zařízeních končí dovršením jejich osmnácti let. 

Další dva roky je pak mladý dospělý pod dohledem následné péče, kterou 

poskytují sociální služby. 

 

Sociálně-právní ochrana dětí 

 

V roce 2008 byl ve Finsku přijat nový zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 

Jeho přijetí ovlivnil mimo jiné i zvyšující se počet dětí umístěných mimo 

původní rodinu. 

Jeho klíčové zásady jsou: 

 efektivní a včasná intervenční péče; 

 systematická povaha práce; 

 způsob práce orientovaný na cíl; 

 rovnost pro všechny děti nezávisle na jejich původu, pohlaví, nábo-

ženství a  jazyku; 

 optimalizace všech opatření; 

 nutnost spolupráce všech zainteresovaných úřadů. 

 

 

4.3 Francie 
 

Systém péče o děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy 

i o děti s problémy v chování, je rozvinutý do poměrně husté sítě institucí. 

Na systému participují resorty školství, sociálních věcí, spravedlnosti 

a zdravotnictví. Ve  speciálních školách je vzděláváno zhruba 2,46 procenta 

Nápravné instituce  
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francouzské školské populace. Aktuálním trendem je integrace žáků se spe-

ciálními potřebami do hlavního školského proudu.  

 

Ve Francii nebyla zavedena jednotná odborná terminologie, která by skupi-

nu osob potřebujících podporu v jistém specifickém rozsahu a v jisté oblasti 

definovala na základě speciálních vzdělávacích, sociálních a dalších potřeb. 

  

 

Systém péče o osoby se speciálními potřebami se dělí do čtyř sektorů: 

 sektor školské adaptace a integrace (Le secteur de l´adaption 

et l´integration scolaires), 

 sektor léčebně-výchovný (Le secteur médico-éducatif), 

 zdravotnický sektor (Le secteur sanitaire), 

 sociálně-výchovný sektor (Le secteur socio-éducatif). 

 

4.3.1 Sociálně - výchovný sektor  

 

Problematika dětí s problémy v chování spadá do kompetence ministerstva 

sociálních věcí a spravedlnosti. 

 

Pod resort sociálních věcí, tedy pod sociální ochranu dětí, se řadí: 

 sociální ochrana dětí a mladistvých dočasně deprivovaných rodinnou 

situací; 

 veřejná ochrana mladistvých ohrožených nebo delikventních, u kto-

rých výchovné intervence již nejsou efektivní - tyto osoby spada-

jí do kompetence soudů pro mladistvé; 

 dětské domovy, které jsou určeny pro děti v obtížné a náročné situa-

ci a vyžadují dlouhodobou péči, pozorování a diagnostiku, poté 

je rozhodnuto příslušnými orgány o jejich dalším vývoji; 

 dětské domovy sociálního charakteru, které poskytují domov a zá-

zemí osamělým dětem, většinou je zaštiťují nevládní neziskové or-

ganizace. (Hutyrová in Peutelschmiedová, 2006) 

 

Resort spravedlnosti řídí systém zařízení spadajících pod oddělení právní 

ochrany dětí a mladistvých, dále se dělí na: 

 tzv. výchovnou službu, která spolupracuje se soudy, mapuje situaci 

klientů, hodnotí a navrhuje takové alternativy řešení pro soudce, je-

jichž cílem je uložení alternativního trestu; 

 domovy a internátní výchovná centra pro delikventní mládež, tyto 

služby jsou také poskytovány ambulantní formou v denních centrech 

pro stejnou cílovou skupinu klientely, zaměřují se na resocializaci 

klienta; 

 speciální programy pro mladé delikventy, které poskytují sociální 

a komunikační výcvik pro rozvoj prosociálního chování a trénink 

navozování a upevňování prosociálních vzorců chování, jsou zamě-

Sociální ochrana dětí  

Právní ochrana dětí  
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řeny na menší okruh klientů, kteří tradiční programy, metody a for-

my práce neakceptují. 

 

Na výchovné působení v těchto sociálně-výchovných institucích, i když 

spadají pod resort spravedlnosti a sociálních věcí, odborně dohlíží minister-

stvo školství. 

 

4.3.2 Skupiny psychopedagogické pomoci 

 

Reforma francouzského školství ve 2. polovině 20. století se zabývala pro-

blémem prevence nepřizpůsobení se žáků školním podmínkám - a z toho 

vycházely integrační snahy a tendence. Jejím úsilím se žáci se zdravotním 

a psychosociálním ohrožením a postižením dostali do hlavního školského 

proudu ve školách běžného typu.  

 

Odborné přístupy k problematice školní nepřizpůsobivosti se měnily a ten-

dence nezařazovat žáky se speciálními potřebami do speciálních škol vyústi-

ly do vyhlášky ministerstva školství v roce 1970. (Hutyrová in Polínek, 

2007) 

 

Na jejím základě začaly vznikat tzv. skupiny psychopedagogické pomoci 

(Groupes d´aide psychopédagogiques neboli G.A.P.P.) Cílem těchto pora-

denských pracovišť, které působí v základním školství, je především pre-

vence vzniku problémů vyplývajících ze školní nepřizpůsobivosti. Snahou 

je pracovat v přirozených školních podmínkách se žákem vykazujícím spe-

ciální potřeby v jistých oblastech, jež však ještě nezpůsobily takové pro-

blémy, které by byly překážkou vzdělávání žáka v základním školském 

proudu.  Skupina se skládá ze tří odborných pracovníků. Jsou to psycholog 

a dva speciální pedagogové, jeden se věnuje práci se žáky s výchovnými 

problémy a druhý žákům s výukovými obtížemi. Pracují se žáky formou 

individuální a skupinové práce přímo ve škole. Prioritou skupin psychope-

dagogické pomoci zůstává preventivní působení na žáky se speciálními po-

třebami jak při výukových problémech, tak problémech v chování.  

 

 

Cílem je zachovat přirozené sociální prostředí žáka, což je v dnešní době 

aktuální i v České republice, kde se postupně začínají rozrůstat školní pora-

denská pracoviště o tolik potřebné specialisty, školní psychology a školní 

speciální pedagogy.  Dlouholeté zkušenosti z práce skupin psychopedago-

gické pomoci na francouzských základních školách potvrzují, že je daleko 

efektivnější pracovat se žákem v jeho přirozeném prostředí, naplňovat jeho 

speciální potřeby, vytvářet mu podporu a spolupracovat s jeho rodinou. Dů-

ležitá je především znalost žákova školního a rodinného kontextu ze strany 

pracovníka skupiny, v čemž můžeme nalézt další výhodu oproti odborníkům 

z jiných poradenských zařízení, kam děti docházejí ambulantně.  

 

Skupiny psychopedagogické 

pomoci  

Inspirace pro školní pora-

denská pracoviště v ČR  



Úvod do speciální pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením 69 

 

 

Pravidelně jednou za čtvrt roku se pracovníci skupiny  psychopedagogické 

pomoci scházejí s dalšími odbornými pracovníky školy (sociální pracovník, 

školní lékař a především třídní učitelé). (Hutyrová in Polínek, 2007) 

 

4.4 Prevence rizikového chování 
 

Rádi bychom na tomto místě uvedli východiska a počátky prevence riziko-

vého chování, především šikany a agrese na školách.  

 

První programy z této oblasti se v zahraničí začaly objevovat v 80. letech 

minulého století. Profesor psychologie Dan Olweus byl pověřen norským 

ministerstvem školství vedením celonárodní kampaně proti šikanování 

ve školách. Publikace Olweuse Šikanování ve škole (Bullying at School) 

se stala teoretickým i metodickým základem světové odborné literatury vě-

nované problematice šikany a zároveň motivačním a praktickým podkladem 

pro vytváření školního a třídního klimatu. (Olweus, 1993) 

 

Nadstandardní součástí této strategie byl intervenční program proti šikaně, 

na základě kterého se významně snížil výskyt šikany ve školách, a to téměř 

o polovinu, jak potvrdila Olweusova výzkumná studie s 2 500 respondenty 

ve věku 10 až 15 let.  

 

Hlavní komponenty programu byly: 

 publikace pro učitele,  

 skládací brožura pro rodiče, 

 videokazeta, 

 dotazník („útočník – oběť“). 

 

Program byl realizován na všeobecné, školní, třídní a individuální úrovni. 

V rámci všeobecné úrovně bylo zvyšováno povědomí učitelů o problematice 

šikany. Opatření na školní úrovni zahrnovalo posílení dozoru během přestá-

vek, přednášky či besedy pro žáky a studenty a vytvoření skupiny, která 

plánovala a řídila aktivity proti šikaně. Ve třídách byla formulována pravi-

dla třídy a pořádaly se pravidelné třídnické hodiny. Na individuální rovině 

se začalo pracovat přímo s oběťmi, agresory a jejich rodiči.  

 

 

Vládní politika ve Velké Británii se zaměřuje na podporu programů včasné 

intervence u dětí a mládeže ohrožených vznikem poruch chování. Od roku 

1998, kdy byl přijat zákon o soudnictví nad mládeží, se zvýšilo množství 

alternativ, které se používají pro práci s mladistvými pachateli trestných či-

nů. Byly vytvořeny soudy pro mladistvé a vzájemně začaly spolupracovat 

organizace na vládní i nevládní úrovni. 

Programy prevence šikany  

Velká Británie  
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Pro zájemce 

Mezi množstvím programů, které se osvědčily ve Velké Británii, můžeme 

pro zajímavost uvést následující programy: 

 Bezpečné školní společenství (Safer School Partnerships) – poli-

cejní pracovníci pracují v podmínkách školy, aby redukovali záško-

láctví, kriminalitu a agresi mezi studenty, především se snaží zaměřit 

na změnu vzorců chování a poskytují bezpečné prostředí pro vzdělá-

vání. 

 Spojení (Connections) – program snažící se řešit sociální problémy 

dětí, které jsou rizikovými faktory zvyšování kriminality; je založe-

ný na tom, že škola poskytuje informace a podporu dětem a mládeži 

tak, aby byli schopni změnit své negativní projevy chování a snížit 

výskyt záškoláctví. 

 

4.5 Programy, koncepce a strategie pro práci s dětmi 

psychosociálně ohroženými a znevýhodněnými 
 

Mezi množstvím programů, koncepcí, strategií i metod práce s dětmi psy-

chosociálně ohroženými jsme se zaměřili pouze na tři, které se nám jeví ja-

ko podnětné a vhodné nejenom k zamyšlení a inspiraci, ale také k realizaci.  

Jedná se o program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, ana-

lýzu nepřiměřených strategií a stylů učení u dětí podle Denise Herberta Stot-

ta a model konceptuálního vyučování – vzdělávací přístup Magneho Nybor-

ga. 

 

4.5.1 Program instrumentálního obohacování Reuvena 

Feuersteina 

 

Izraelský psycholog a pedagog rumunského původu Reuven Feuerstein (na-

rozen v roce 1921) vytvořil na základě svých zkušeností z práce s dětmi, 

které přežily holocaust, a dalšími, které byly školsky neúspěšné, přestože 

měly odpovídající intelektové schopnosti, a nově příchozími ze všech koutů 

světa do vzniklého státu Izrael ojedinělou a ucelenou intervenční metodu.  

 

Prostřednictvím metody instrumentálního obohacování (Feuerstein´s In-

strumental Enrichment neboli FIE) se děti i dospělí snaží rozvojem myšlení, 

poznání, řeči a motivací překonávat obtíže intelektového a emocionálního 

rozvoje. 

 

Metoda se zabývá kognicí, tedy poznáním, to však nelze oddělit od emocí 

a emoce nelze oddělit od kognice. Metoda je přizpůsobena dítěti, které hledá 

spolu s tím, kdo jej metodou provází, způsoby, jak lze dojít k výkonu 

a co k tomu dítě potřebuje. Instrument se vymezuje jako nástroj k tomu, aby 

se dítě mentálně obohatilo. Nezáleží na tom, zda dítě splní úkol, ale pomocí 

 

Metoda instrumentálního 

obohacování  

Kognice a emoce  
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materiálu můžeme děti učit plánovat cíle, specifikovat strategie, soustředit 

pozornost, vnímat, třídit informace apod. (Pokorná, 2010) 

 

Metoda obsahuje 14 instrumentů ve standardních řadách pro děti od 8 let 

věku, se kterými se pracuje v průběhu 2 let. Instrumenty jsou zpracovány 

na materiálu, který dítěti nepřipomíná školu, a podstatný není výkon, 

ale proces.  

 

Cílem kognitivních změn je, aby se děti uměly pohybovat co nejlépe ve svě-

tě a v životě. Feuerstein věří, že každé dítě se může ve svém vývoji posu-

nout, pokud dostane odpovídající podmínky, tedy: 

 dostane důvěru, 

 odpovídající časový prostor a klid, 

 dospělý počká, až dítě porozumí zadanému úkolu, a přizve ho 

k práci. 

 

Vše se v procesu učení verbalizuje, Feuerstein je přesvědčený, že když 

se problém verbalizuje, tak si jej dítě začne uvědomovat a následně může 

pracovat.  

 

Příklad 

Žáci v izraelských školách mají metodu instrumentálního obohacení zařaze-

nou ve svých školních plánech a věnují se jí každý týden dvě hodiny po do-

bu dvou let.  

 

Pro zájemce 

 

Metoda je rozšířena po celém světě, v Izraeli bylo založeno Mezinárodní 

centrum pro zvyšování učebního potenciálu. V České republice a na Slo-

vensku bylo proškoleno v letech 2000 až 2010 zhruba 900 lidí. Sdružení 

Cogito je jedinou organizací v České republice, která je oprávněna pořádat 

kurzy této metody, vlastní licenční smlouvu s autorem. Uděluje jím pode-

psaná, mezinárodně uznávaná osvědčení, kurzy jsou akreditovány Minister-

stvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

 

 

4.5.2 Analýza nepřiměřených strategií a stylů učení u dětí 

podle Denise Herberta Stotta 

 

Anglický psycholog a výzkumný pracovník Denis Herbert Stott (1909–

1988) se původně zabýval otázkami mentálního a emocionálního rozvoje 

delikventních dětí. Dále se zabýval problematikou dětí, které nepodávají 

odpovídající školní výkony, přestože jejich intelektová kapacita není naru-

šena.  

 

 

Kurzy v České republice  
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Školní neúspěchy dětí jsou jedním z velkých témat pedagogické a psycho-

logické literatury většiny civilizovaných zemí.  

 

Intervenční strategie u nápravy specifických poruch učení a chování se ne-

mohou orientovat pouze na jejich projevy, ale je nutné sledovat chování 

ve všech souvislostech. Ve středu zájmu je dítě, jeho sociální situace, posta-

vení ve třídě, mezi vrstevníky, vztah dítěte k učení, způsoby práce apod. To-

to vše však předpokládá jiný způsob uvažování o dítěti.  

 

Jednou z cest, která nabízí pedagogům možnost vnímat dítě v širších souvis-

lostech, je program D. H. Stotta nazvaný „Letmý start“ (Flying start). Pra-

cuje se v něm s dítětem po dobu 6 měsíců, rozvíjí kognitivní schopnosti, učí 

optimálním učebním strategiím, spolupráci s vrstevníky, umožňuje dítěti, 

aby bylo úspěšné, a motivuje jej pro práci ve škole. (Pokorná, 2004) Cílem 

metody je, aby dítě prožilo úspěch, který zvýší jeho pocit kompetence, vě-

domí, že obtížné situace ve škole zvládne. 

 

Prvním předpokladem možné změny a nápravy specifické poruchy učení 

a chování je pochopit strategie, které dítě používá. Jednotlivé nepřiměřené 

strategie a styly chování dítěte Stott shrnul v dotazníku Průvodce učebními 

dovednostmi učitele (The Guide to the Child Learning Skills). Dotazník vy-

plňuje učitel, který je s dítětem v denním kontaktu a který může o něm 

a o způsobech jeho práce podat nejvíce informací.  

 

Pro zájemce 

Dotazník obsahuje patnáct způsobů chování a přístupů dítěte k práci: 

 dítě má strach, bojí se práci začít; 

 dítě přijímá roli hloupého, předstírá nechápavost; 

 dítě má vlastní, zvláštní způsoby práce; 

 dítě je impulzivní; 

 dítě se lehce rozptyluje; 

 dítě je neklidné; 

 chování dítěte je nepředvídatelné; 

 dítě se vyhýbá úkolům, povinnostem; 

 školní práce dítě nebaví; 

 dítě je netečné, bez energie; 

 dítě využívá svého šarmu, spoléhá na něj; 

 dítě je nepřátelské; 

 dítě se nedokáže soustředit; 

 dítě si neuvědomuje, co úkol vyžaduje, obtížně chápe úkol; 

 dítě trvá na vlastních způsobech řešení, chová se nezávisle. 

 

Analýza se snaží co nejvíce a co nejjemněji rozlišovat mezi jednotlivými 

způsoby přístupu a řešení úkolů, které jsou kvantitativně hodnoceny třemi 

stupni – poněkud, zjevně, výrazně. (Pokorná, 2004) 

 

Hledání příčin školního 

neúspěchu  

Program „Letmý start“  
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4.5.3 Model konceptuálního vyučování Magneho Nyborga 

 

Norský profesor pedagogiky Magne Nyborg (1927–1996) založil Institut 

pro aplikovanou pedagogiku (Institutt for Anvendt Peddagogikk). Ve své 

výzkumné činnosti vycházel z předpokladu, že znalost základních pojmů 

(velikost, tvar, počet, pozice, čas) je nezbytným předpokladem efektivního 

vyučování ve škole i dalších sociálních situacích. 

 

Jeho model konceptuálního (pojmového) vyučování systematicky vede 

žáky k tomu, aby si mohli osvojit základní kognitivní pojmy již od před-

školního věku. Nyborg soustavně hledal odpověď na otázku, jak by mohly 

být zkvalitněny metody výuky, aby učitelé mohli posilovat obecnou schop-

nost žáků učit se. Dospěl k závěru, že schopnost učit se je závislá na ne-

zbytných předpokladech pro učení. Za  nejdůležitější nástroje podporující 

aplikaci osvojených vědomostí a dovedností v dalším procesu učení pova-

žoval  pojmy a pojmové systémy tříd jevů, hlavně tehdy, pokud jsou začle-

něny do pouček, pravidel, definic, zákonů apod. Dále tuto aplikaci velmi 

významně podporují základní konceptuální systémy (barva, tvar, velikost, 

postavení, počet), jež jsou  začleněné do symbolů a jejich verbalizací. Ny-

borg je přesvědčený, že proces analytického kódování, tedy část zkušenost-

ní, a procesy myšlení jsou závislé na tom, co se dítě naučilo a co se mu ulo-

žilo do dlouhodobé paměti. (Lebeer, 2006) 

 

Model konceptuálního vyučování je rozdělen do tří fází odpovídajících zá-

kladním procesům myšlení, čtvrtý proces, jenž prostupuje všemi třemi fá-

zemi, je analytické kódování: 

1. fáze – výběrová (selektivní) asociace, 

2. fáze – výběrové rozlišování (sledování rozdílů), 

3. fáze – výběrové zobecňování (sledování podobností). 

 

Za třicet let ověřování metody Magne Nyborg došel k závěru, že tento druh 

výuky je nejprospěšnější pro následující kategorie dětí: 

 „normálně“ se vyvíjející děti v předškolním věku a v prvních třídách 

základní školy; 

 děti a dospívající s různými obtížemi, včetně obtíží při výuce jazyka; 

 děti a dospívající s obecnými obtížemi v učení, pro něž je příznačné 

nižší IQ a související opožděný vývoj; 

 děti a dospívající s poruchami chování, jedinci trpící schizofrenií.“ 

(Lebeer, 2006, s. 148) 

 

Při výuce základních konceptuálních systémů se nejlépe osvědčují pomůc-

ky, jež tvoří předměty denní potřeby. Děti je dobře znají, mohou je poznávat 

nejrůznějšími smyslovými orgány a jsou běžně dostupné. 

Konceptuální vyučování  
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Pro zájemce 

Kurzy konceptuálního vyučování jsou v současné době v České republice 

v přípravném stadiu. 

 

 

Shrnutí 

Nahlédli jsme do systémů a organizace péče o osoby s psychosociálním 

ohrožením a narušením ve vybraných evropských zemích v resortech škol-

ství, sociálních věcí i spravedlnosti. Hledali jsme inspiraci v programech 

prevence rizikového chování ve školách a zaměřili jsme se na některé pro-

gramy a metody práce s dětmi ohroženými rizikovým chováním 

v podmínkách školy. 

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Charakterizujte multikulturní aspekt nizozemského školství. 

2. Popište činnost sociální a právní ochrany dětí ve Francii.  

3. Čím se zabývá skupina psychopedagogické pomoci ve francouz-

ských školách? 

4. Srovnejte Olweusův intervenční program proti šikaně se současnými 

programy ve školách v České republice. 

5. Čím se zabývá metoda instrumentálního obohacování? 

6. Zamyslete se nad jednotlivými položkami dotazníku Průvodce učeb-

ními dovednostmi učitele a hledejte možnosti využití pro práci eto-

peda. 

 

Pojmy k zapamatování 

intervenční program proti šikaně 

konceptuální vyučování 

metoda instrumentálního obohacování 

multikulturní aspekt  

program „Letmý start“ 

skupiny psychopedagogické pomoci 

spolupráce školy a rodiny 
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Průvodce studiem 

Doufáme, že pro vás byly informace v této kapitole podnětné a obohacující. 

Předpokládáme, že jste se nechali zahraničními systémy, programy, meto-

dami a strategiemi inspirovat a mohli jste srovnat některé uvedené instituce i 

metody v České republice a zahraničí.  
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5 Morální vývoj 
 

Cíle 

Cílem této kapitoly je seznámit se základními termíny spojenými 

s morálkou jako takovou, také však s jejich častou nejednoznačností 

či možností subjektivního přístupu k nim v různých dějinných, geografic-

kých a sociálních kontextech. Morálka bude předvedena v hlubších souvis-

lostech – s akcentem na spojení náboženství a duchovního života 

s morálkou, také však bude připomenut potenciál k poznávání morálky 

v beletrii. Co se týče schémat morálního vývoje, budou představeny přede-

vším dvě klíčové teorie 20. století v této oblasti – Piagetova a Kohlbergova. 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 

 orientovat se v základní terminologii spjaté s morálkou a morálním 

vývojem; 

 uvědomovat si problematičnost a subjektivnost lidské morálky; 

 osobitě a samostatně čerpat zdroje poznání morálky a úhlů pohledu 

na ni nejen ve společenských vědách, ale i v beletrii či duchovních 

textech; 

 porozumět teoriím morálního vývoje Jeana Piageta a Lawrence Ko-

hlberga a naznat jejich praktickou využitelnost. 

 

Průvodce studiem 

Morálka a morální vývoj jsou s etopedií nerozlučně spjaty. Nebýt esencí 

morálky, jako jsou například svědomí (a z něj mimo jiné plynoucí pocit vi-

ny, dějí-li se věci v nesouladu se svědomím) a normativnost lidského cho-

vání, nebylo by možné etopedii coby vědeckou disciplínu provozovat. Pro-

to, chceme-li být dobrými etopedy, měli bychom se nejprve snažit být 

dobrými lidmi a svůj vlastní morální vývoj mít za primární osobní úkol.  

 

5.1 K terminologii morálky  
 

Jelikož morálka je velice obecný pojem, jsou pohledy na ni v systému spo-

lečenských věd tak odlišné. Jinak, individualističtěji, ji bude nazírat psycho-

logie, kolektivněji pak sociologie. Mnohem abstraktněji se jí zabývá filoso-

fie, mnohem praktičtěji, doufejme, ji aplikuje (speciální) pedagogika. Oblast 

práva sem také přímo zasahuje, ukotvuje obecně platné morální zákony 

v sociálním systému, jenž nabízí ochranu práv či možnost domáhat se jich. 

Přitom nelze říci, že by morálku jakkoli opomíjely politologie nebo ekono-

mie – naopak je jejich nezbytnou součástí a ve společnostech s funkční mo-

rálkou lze např. snadněji ekonomicky prosperovat a tuto prosperitu si udr-

žet. Jen pro příklad níže uvádíme pohled sociologický a filosofický. 

 

 

Rozličnost pohledů spole-

čenských věd  
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Sociologie propracovává sociologii etiky (etika je v tomto případě vědeckou 

dubletou morálky), zajímá se mj. o „etiku cti“. Taková etika předpokládá 

silnou vazbu člověka na skupinu, s níž je spřízněn – pakliže však „zradí“ 

skupinu, jde o zločin par excellence. Bioetika, jiný názorový proud 

v sociologii a filosofii, řeší například problematiku nakládání s lidským, 

ale i zvířecím životem – tedy třeba eutanazii či nakládání s embryem 

s předpokládaným těžkým genetickým postižením (Boudon, 2004). Filoso-

fie vysvětluje a zdůvodňuje filosofií morálky mravní fenomén. Člověk svě-

domím, hlavně zkušeností viny, prožívá rozdíl mezi vlastním dobrým 

a špatným jednáním. Kultury všech národů obsahují příkazy, normy chování 

a hodnotová měřítka, jež dané chování schvalují, či zakazují. (Brugger, 

1994) 

Představíme abecedně seřazené základní pojmy vztahující se k morálce 

a morálnímu vývoji (s vědomím toho, že tento seznam je stručný a neúplný 

vzhledem ke komplexnosti problematiky) dvěma netypickými, přesto důle-

žitými slovníkovými pohledy. Nejprve nás bude zajímat Ottův slovník na-

učný (dále Ott.), tj. názor přelomu 19. a 20. století, doby procesu formování 

české vědy, názvosloví i budoucího československého státu; posléze dopl-

níme původ samotného slova díky Rejzkovu Českému etymologickému 

slovníku. Jen pro pořádek – etymologie je dle Rejzka (2001) „nauka o půvo-

du slov“, je složena ze slov étymos - „správné, pravdivé“ a logos - „slovo, 

řeč“, a byla zavedena starými řeckými filosofy zkoumajícími, zda slova 

pravdivě odpovídají věcem, jež označují. Některá z hesel se prolínají, dopl-

ňují, jiná tvoří polární antonyma apod. 

 

 Dobro – „jest jednak pojem o dobrém v rozličných významech (...) 

jako příjemno, užitečno, krásno, mravní dobro, jednak pojem roz-

manitě složený z odstínů (...) jako dobro vlasti, státu, spolku, obce 

(...) znamená tolik co prospěch, blaho, blahobyt (...) jehožto kontrár-

ní protiva jest zlo (...)“ (Ott., VII. svazek, s. 721); vzniklo příponou -

ro k indoevropskému *dhabh-, jež znamená „vhodný“ – geneze vý-

znamu jde přes slova „hodný, způsobilý“ (Rejzek, 2001). 

 Etika – coby heslo éthika – „jest věda o mravnosti čili mravověda, 

též v nižším, konkrétnějším smysle naučení či návod k mravnosti ob-

sahující příkazy a zákazy mravní, kterými se člověk říditi má, čili 

mravouka. (...) vše, co mravním zřetelem posuzujeme, spadá pod pří-

sudky dobra (a zla), tlumočí se (etika – pozn. aut.) také slovem dob-

rověda“ (Ott., VIII. svazek, s. 778); ve smyslu „mravnost, nauka 

o mravnosti“ – do češtiny se dostalo z německého Ethik, to zase přes 

lat. éthica z původního řeckého slova éthos s významem „zvyk, 

mrav“ (Rejzek, 2001), 

 Hodnota – Ott. naprosto neuvažuje o tomto hesle v morálním kon-

textu, je pro něj synonymem pro slovo „cena“, a to např. 

v ekonomickém smyslu – hodnotu zde představují třeba cenný papír, 

ale i veličina zapsaná matematickým zápisem – přesto lze ekono-

mické parametry nepřímo adaptovat do morálního světa (viz mj. 

subjektivní hodnotu dané věci pro konkrétního člověka apod. – pozn. 

aut.) či nacházet spojitosti mezi světem tržním a světem hodnot 

Sociologické či filosofické 

vymezení morálky  

Slovníček pojmů  
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(Ott., XI. svazek, s. 440–442); viz heslo „dobro“ a významy „hod-

ný/vhodný“ – možnost komparace s příbuznými slovy „hodně, hod-

notný, hodnost, hodnostář“ aj. (Rejzek, 2001). 

 Hřích – „rozvážené přestoupení zákona božího“ – katolická mra-

vouka rozeznává hřích dědičný neboli prvotní, „kterého se rodičové 

naši v ráji dopustili a který jsme po nich zdědili“, a hřích skutečný, 

jehož se coby potomci Adamovi dobrovolně dopouštíme – hřích je 

považován za těžký, „odvrací-li se jím hříšník úplně od Boha a zba-

vuje se věčné blaženosti v nebesích“, jinak jde o hříchy lehké (Ott., 

XI. svazek, s. 779); praslovanský tvar tohoto slova je již výraz před-

křesťanský, původní význam nejspíše značil „chyba, sejití (z cesty)“ 

– viz příbuzné slovo „pohřešit“ – přijatelné se jeví spojení 

s litevským graižùs, tj. „šikmý“, či lotyšským greizs neboli „křivý“ 

(Rejzek, 2001). 

 Morálka – „mravné naučení, jak je podává nějaký příběh neb po-

vídka; znamená druhdy též tolik jako mravouka, éthika, mravověda“ 

– mezi tzv. vědy morální jsou řazeny ty, „které se odnášejí k ducho-

vému výzpytu“, tj. např. „psychologie, dějiny vzdělanosti, literatury, 

umění, náboženství, tedy tolik jako duchovědy“ (Ott., XVII. svazek, 

s. 597); „morální“ ve smyslu „mravní, mravný“ – z latiny přes ně-

mecké moralisch, latinské mōs s genitivem mōris značí „mrav, 

zvyk“ – příbuzná slova jsou i „moresy“ (doslova „mravy“) či „mo-

rous“, tedy „mrzout, nevrlý člověk“ z latinského mōrōsus – „mající 

zvláštní zvyky“ (Rejzek, 2001). 

 Mrav – „(...) způsoby a zvyklosti obcování. Každá společnost má 

své zvláštní mravy, jedinci pak se podřaďují, přivykají. Mravům 

se přivyká, ale zvykem nevzniká ještě mrav. Tento jest výsledkem 

soužití, zjevem psychologie společnosti; kdežto zvyk jest čistě indivi-

duální, mrav vztahuje se k širé vrstvě výkonů společenských, zvyk 

k užšímu oboru“ (Ott., XVII. svazek, s. 811); příbuzné slovanské ja-

zyky nabízí podobné významy: „zvyk, povaha, příroda, obyčej“ aj., 

souvisí asi s litevským nóras, tj. „vůle“, a příbuzným slovesem s vý-

znamem „chtít“, kterážto slova se vyvozují z indoevropského kořene 

*ner, znamenajícího „životní síla, mužnost, muž“ (Rejzek, 2001). 

 Odměna – Ott. termín nezmiňuje; prvotní význam „měna“ nezna-

mená „peněžní soustava“ jako dnes, leč „výměna“, další významy 

z indoevropského *mei, „měnit“, odkazují i na „společný“, též však 

i „vzájemně zaměnitelný“ či „drahocennost (to, co se dobře směňu-

je)“ – odměna pak značí doslovně „to, co se dává výměnou za práci, 

službu“ (Rejzek, 2001). 

 Svědomí – „(...) souhrnný název pro soudy éthické, kterými své 

vlastní jednání posuzujeme. Důtklivost jeho vysvětluje se tím, že týká 

se našeho vlastního já, vzhledem ke kteréž představě jsme vždy na-

nejvýše interessováni. (...) Jako vkus se tříbí a vyvíjí, vyvíjí se i svě-

domí a stává se choulostivějším.“ (Ott., XXIV. svazek, s. 423); starý 

doslovný překlad z latinského cōnscientia „spoluvědomí“ – 

viz ostatně i příbuzná slova „svědek, svědomitý“ (Rejzek, 2001). 

 Trest – Ott. chápe trest čistě v duchu práva trestního, nikoli jako 

obecný pojem – trest „je sankcí práva trestního, jejímž úkolem je za 
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daných poměrů nejdokonalejší odstranění poruch sociálních delik-

tem způsobených. Předpokládá tedy (...) právoplatné odsouzení pro 

nějaký čin trestný v zákoně stanovený (zločin, přečin, přestupek).“ 

(Ott., XXV. svazek, s. 707); sloveso „trestat“ nejspíše původně sou-

viselo s „třískat“, označovalo tedy pravděpodobně tělesný trest, bi-

čování (Rejzek, 2001). 

 Vývoj – Ott. nabízí pod příslušným heslem odkaz na slovo „ro-

dokmen“ neboli „vývod, sestrojení, jak některý rod po předcích 

se vyvíjel, tak aby v něm zřejmá byla posloupnost neb filiace“ (Ott., 

XXI. svazek, s. 879); etymologie odkazuje ke slovu „vít“ ve smyslu 

„vinout“ – srovnání nabízí příbuzná slova „naviják, zavináč, rozvo-

jový, závitek, závoj, věnec, obinadlo, obojek“ aj. (Rejzek, 2001). 

 Zlo/zločin – heslo „zlo“ Ott. nereflektuje, zmiňuje jej jen v opozici 

k „dobru“ (viz heslo „dobro“), pod heslem „zločin“ lze nalézt pouze 

odkaz na „přečin“, což dle trichotomie trestných činů dle francouz-

ského Code pénal z 19. století byl čin závažnější než přestupek, 

avšak nejednalo se ještě o zločin (Ott., XX. svazek, s. 594); ostatní 

slovanské jazyky v podobných významech zaznamenávají slovo 

„zlý“ i ve významech „hrubý, bezcitný, drzý, nestoudný, pokřivený“ 

– viz příbuzná slova v češtině: „zlost, zloba, rozezlený, zazlívat“ 

(Rejzek, 2001). 

 

5.2 Z historie morálky 
 

Člověk při ovládání svého rozumu narazil na kontrast mezi mýtickým řá-

dem a světem chaosu. Neboť je to mýtický svět, který „dává člověku naději 

přiblížit se bohům, zároveň ho však svazuje neodvolatelnými pouty osudu“, 

a člověk žijící ve světě mýtu „nezná roztržku mezi přírodou a člověkem, ani 

mezi bohem a člověkem; žije v jednotném světě se všemi předměty a živými 

bytostmi včetně nesmrtelných bohů, kteří jsou pro něj nezvratnou realitou“. 

(Hejna, 2006, s. 7) Že by už tady vznikly poruchy chování – 

v oné dichotomii mýtu a chaosu? Nám pochopitelný moment kontrastu 

harmonického mýtu a nenadálého chaosu je biblické vyhnání z ráje, ale 

ostatně i porod dítěte, tj. vyhnání z ráje mateřského. 

 

Teprve Sokrates měl za to, že ctnosti se dá naučit, předsokratici chápali 

ctnost jako vrozenou vlastnost. Ctnost dle něj spočívá v poznání dobra 

(etický racionalismus), neboť „žádný člověk si při volbě mezi dobrem a zlem 

nemůže dobrovolně vybrat zlo (...)“, a proto „nikoli tedy vlastnění, nýbrž 

hledání dobrého v podobě péče o duši je dokonalostí lidského způsobu by-

tí“. (Hejna, 2006, s. 11) Evropa v duchovním smyslu slova se zrodila 

v témže okamžiku jako myšlenka starosti o duši; Evropa se tedy zrodila 

z krize, která vznikla tehdy, když se člověk zbavený mýtického základu ži-

vota obrátil k vlastní duši. Dle Platona je péče o duši volbou mezi životem 

v pravdě a životem v pouhém zdání. (Hejna, 2006) 

 

„Zvíře usiluje o libost a vyhýbá se nelibosti“ – existoval-li by člověk jen 

ve světě přírodních zákonů, pak by neexistovala svobodná vůle, tak na myš-

lenky stoiků navázal Baruch Spinoza. Svoboda u něj je nevzpírání se nevy-

Drobty z historie duše  
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hnutelnosti řádu světa – lze tak dosáhnout pouze duchovní svobody. 

Transcendentální reflexe, jejímž otcem je Kant, tvrdila, že člověk „přesahu-

je“ svou živočišnost, je jednotou transcendentality (duch, rozum) a animali-

ty (živočišnost, smyslovost). Transcendentalita se ostatně vymyká empirii. 

Kant pak mohl propracovat dvojí kauzalitu – na základě přírody a na zákla-

dě svobody – či přijít s takzvanou etikou autonomie, která autonomizuje 

svědomí, jež „dává zákon samo sobě“. Pak lze rozumět výroku: „Morální 

hodnota jednání záleží výhradně na předchozím svědomí.“ (Hejna, s. 22–24, 

2006) 

Individualistické 20. století posléze dospělo k autenticitě. Existencialisté 

(Camus, Sartre aj.) přinášejí existencialistickou etiku svobody a autentici-

ty. Ta např. u Sartra spočívá v tezi, že člověku je sice vše dovoleno, avšak 

za vše je též absolutně zodpovědný. Jediným morálním příkazem je jednat 

svobodně a autenticky. Avšak je zřejmé, že obojí – ani etika autonomie, ani 

etika autenticity a svobody – samo o sobě nestačí. (Hejna, 2006)  

 

Co se týče propracovávání morálky a jejího zkoumání, neskloňuje 

se ve světě filosofie jiné jméno více než Kantovo. Jeho kategorický impe-

rativ je zhruba řečeno obdobou známého a často variovaného rčení: „Jak 

nechceš, aby se jiní chovali k tobě, nechovej se ty k nim.“ Avšak Kantova 

etika je složitější. Rozlišuje dva principy: princip pro posouzení závazného 

jednání a princip pro jeho vykonání, tedy exekuci. Je nutné od sebe oddělit 

vodítko a pohnutku (jejich zaměňování je špatně). „Nejvyšší princip (...) 

morálního posuzování je obsažen v rozumu a nejvyšší princip morálního 

popudu (...) je v srdci.“ (Kant in Chotaš, Karásek, 2005, s. 136). Kant zavá-

dí pojem maxima a vymezuje jej vůči předpisu jako zásadu: „Předpis 

je objektivním zákonem, podle něhož člověk má jednat; maxima je však sub-

jektivním zákonem, podle něhož člověk skutečně jedná. Každý člověk pova-

žuje morální zákon za takový předpis, který může veřejně vyhlásit, zatímco 

své maximy pokládá za takové, jež musí zůstat ve skrytu, protože jsou 

v rozporu s morálkou a nemohou sloužit jako obecné pravidlo.“ (Kant 

in Chotaš, Karásek, 2005, s. 138)  

Přesná Kantova definice morálního imperativu zní: „Jednej jen podle té ma-

ximy (zásady), od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.“ 

(Kant, 1990, s. 84) 

 

5.3 K potřebě orientace v morálním vývoji 
 

Je bez diskuse, že alespoň povšechná znalost biologického vývoje dítěte 

pomáhá matce tušit či poznat, že okolnosti vývinu jejího potomka jsou, ne-

bo nejsou v pořádku. Obdobně jsou známy i určité mechanismy morálního 

vývoje, jejichž znalost značně napomáhá v etopedické praxi. Proto je nutné 

zvládnout jisté penzum teorie a vědět, že budeme-li schopni se naladit na 

odpovídající úroveň morálního vývoje např. u žáka, na nějž chceme morálně 

působit, zabrání to zbytečnému a neúčelnému moralizování. 

U dětí s poruchami chování je morální pedagogické působení nezbytné, ne-

boť z nich se rekrutují četní pachatelé trestných činů – viz Mauserem uvá-

děné statistiky z r. 1974 z USA: 22 až 90 procent (dle závažnosti provinění 

a věku pachatele) zatčených mladistvých trpělo diagnostikovanou poruchou 

Kategorický imperativ  

Morální vývoj v praxi  
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učení; 20 až 25 procent hyperaktivních dětí se stalo mladistvými delikventy. 

Výuka dětí s poruchami chování je dlouhodobější, obtížnější, ale o to musí 

být důslednější v akcentaci smyslu společenských norem, zákonů apod. Mu-

síme mít na paměti, že v morálních dilematech dochází u těchto dětí 

k regresi na nižší stupeň. Proto jim musí být přizpůsobeno i sociální prostře-

dí. (Pokorná in Hadj Moussová, 2005) 

 

Věra Pokorná (in Hadj Moussová, 2005) si zcela správně všimla haló efek-

tů, které spouští termín poruchy chování jsou primárně chápány jako nega-

tivní odchylky od normy v chování lidí. Avšak pozitivní odchylka – např. 

sebeobětování – se za poruchu nepovažuje. Termín sám také obsahuje pouze 

symptomy, ne příčiny. S rodiči i učiteli je vhodné mluvit o dispozici 

k poruše chování, ne o její danosti. Podobně Pokorná doporučuje mluvit 

o dítěti, které má problém, ne o problémovém dítěti. Sebeúcta pak tvoří ne-

zbytný předpoklad nápravy poruchy chování, sebeúcta není sebeospravedl-

ňováním, avšak vědomím závažnosti vlastní existence, včetně poruch, které 

ji narušují – důležitá je proto analýza sebereflexe daného jedince. Naprosto 

rozhodující roli v nápravě poruch chování a v pedagogickém procesu hraje 

změna jeho subjektivního sebehodnocení. Člověk by měl vědět o existenci 

povinností a zákazů, ale také o výhodách a nabídkách správného řešení situ-

ace či správného chování.  

 

5.3.1 Piagetova stadia morálního vývoje  

 

Švýcarský vývojový psycholog a filosof Jean Piaget (1896–1980) sledoval 

děti od 5 do 13 let a ptal se jich „na původ pravidel hry, na správné rozdělo-

vání vkladů a povinností a spravedlivosti různých trestů za provinění proti 

pravidlům“. Sledoval chlapce při hře v kuličky, ptal se na pravidla, kdo 

je vymyslel, zda se vždy dodržují, nebo zda se mohou měnit, zda samo dítě 

může přijít s novým pravidlem a zda je případně všichni mohou akceptovat. 

Došel mj. k závěru, že v prvních letech života děti nedodržují pravidla, 

i když je znají, jako závazné normy. (Pokorná in Hadj Moussová, 2005) 

 

Dítě se začíná morálně vyvíjet až ve 4–5 letech, kdy začíná tzv. stadium 

heteronomie (heteronomie je v tomto případě závislost na jiných činitelích 

či zákonech než na vlastních). Pravidla chování dítěte jsou prosazena autori-

tou, která má zároveň oprávnění potrestat každou odchylku od pravidel, jež 

jsou neměnná a nedotknutelná. Děti si nedokážou představit ani návrh jejich 

změny – mezi sebou se dohadují, co je povolené a co zakázané, stanovují 

pravidla hry s ohledem na spravedlivost. (Pokorná in Hadj Moussová, 2005) 

 

Stadium autonomie (autonomie zde značí nezávislost či svébytnost) začíná 

krystalizovat až u školních dětí. Děti již začínají samy rozhodovat, 

co je dobré a správné – pravidla jsou v tomto stadiu všemi respektovanou 

dohodou. Tradice a autorita je nahrazena vlastním závazkem v uzavřené 

smlouvě a první dvě stadia rozlišují způsob respektu k pravidlům. Tak 

je nabíledni rozdílné vnímání situace u šestiletých a dvanáctiletých dětí, ne-

Sebeúcta a sebereflexe  

Jean Piaget  

Stadium heteronomie  

Stadium autonomie  
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boli vývoj od heteronomního zadání k autonomní dohodě. (Pokorná in Hadj 

Moussová, 2005) 

 

Piaget po pečlivé analýze již zmiňované dětské hry v kuličky dvě výše uve-

dená stadia přesněji specifikoval na jim podřízená čtyři substadia (Hei-

dbrink, 1997): 

 

I. stadium – motorické a individuální: do 3 let – dítě si hraje samo dle 

svého přání a motorických zvyklostí. 

 

II. stadium – egocentrické: od 2 do 6 let – dítě se sice pokouší napodobo-

vat pravidla hry, ve skutečnosti si však i ve hře s ostatními hraje samo (ego-

centrismus dle Piageta) – každý tak může být vítězem díky vlastní interpre-

taci pravidel. 

 

III. stadium – začínající spolupráce: od 7 do 10 let – každý se pokouší 

vyhrát nad spoluhráči, z čehož je zřejmá nutnost sjednocení pravidel hry 

a vzájemná kontrola při hře – v praxi to funguje dobře, ale při individuální 

interpretaci pravidel se objevují překvapivé rozdíly. 

 

IV. stadium – kodifikování pravidel: od 11 let – pravidla jsou všem spo-

luhráčům téměř dokonale známá, jen zřídka se objevují nesrovnalosti 

v detailech pravidel. 

 

5.3.2 Kohlbergovy stupně a etapy morálního vývoje 

 

Americký psycholog Lawrence Kohlberg (1927–1987), jenž akademicky 

působil mj. na Harvardu, na Piagetovu práci navázal a přišel s novými pod-

něty k otázce morálního vývoje. Kohlberg souhlasí s Piagetem v tom, že též 

zdůrazňuje velký význam sociálních vztahů pro morální vývoj člověka. Pro 

dítě je důležitá konfrontace poučení od dospělých s potřebou kontaktu 

ve vrstevnické skupině, čímž si vytváří autonomní morálku. Skupiny dětí 

jsou totiž otevřenější než rodina či skupiny dospívajících, autorita není klí-

čovým faktorem. Kohlbergova definice morálního vývoje je proto veskrze 

interaktivní a zahrnuje přirozenou metodu pokus - omyl: „Morální vývoj 

je výrazem kognitivní aktivity dítěte, při které se učí orientovat v chování 

s druhými a seznamuje se s důsledky svých společenských reakcí. (...) Pro 

dítě je rozhodující, když pochopí, že morální předpisy mohou přinášet obec-

ný prospěch.“ (Pokorná in Hadj Moussová, 2005, s. 105–106) Kohlberg 

je přesvědčen, že nejlepší zdůvodnění norem vzniká na základě studia mo-

rálních dilemat (která však nesmíme zaměňovat za konflikt mezi povinnos-

tí a zálibou). 

 

 

 

Stadia užívání pravidel  

Lawrence Kohlberg  
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Pro zájemce 

Nejslavnější Kohlbergovo vzorové morální dilema – tzv. Heinzovo dilema 

– naleznete i s rozborem v Heidbrinkově užitečné publikaci, jež se věnuje 

pouze Piagetovi, Kohlbergovi a morálnímu vývoji. (Heidbrink, 1997, s. 70–

72) 

 

Kohlberg poukazoval mj. na fakt, že školy se dnes vyskytují ve dvou zá-

kladních modech: restriktivním a svobodném. Ve svobodných školách 

(u nás jsou známé spíše jako „alternativní“ – byť problematika je složitější) 

si děti samy stanovují svá práva a mohou je porušit a změnit. Dospělí mo-

hou maximálně zpovzdálí radit, ale jsou de facto bezmocní, neboť morálka 

ve svobodné škole je věcí osobnosti. Avšak tendence ke lhaní, krádeži a ne-

čestnosti se projevuje příležitostně téměř u všech dětí. Kohlberg předpoklá-

dal, že v praxi nejsou nedirektivní metody přesvědčivé – v neautoritativně 

vedené skupině se direktivními stávají silnější jedinci a slabšími manipulují. 

Ke Kohlbergovým návrhům na výchovu patří i metoda diskuze, při níž děti 

v kruhu debatují – generují co nejvíce pohledů na zkoumaný problém, učitel 

diskusi moderuje, dává nové náhledy, děti podněcuje tak, aby hledaly mo-

rální možnosti a meze svého myšlení. (Pokorná in Hadj Moussová, 2005) 

 

Kohlberg získal analýzou odpovědí na sociální dilemata stupnici vývoje 

morálních soudů. Obsahuje tři zásadní etapy, jež mají vždy právě dva vývo-

jové stupně. (Pokorná in Hadj Moussová, 2005) 

 

I. etapa: prekonvenční úroveň morálky  

Důvody morálních rozhodnutí jsou tresty, jimiž je vyhrožováno, autorita 

moci či vlastní zájem. Zájmy druhých jsou zohledněny jen přímou výměnou 

pravidel a vysvětlováním zájmu druhých. 

XX1. stupeň: Zaměřen na potrestání a poslušnost – co je dobré či špatné, to 

závisí na fyzických důsledcích trestu. Tento stupeň je zcela egocentrický. 

XX2. stupeň: Dominantní je instrumentální zaměření na vlastní potřeby. 

Motivem morálky je osobní prospěch, blaho, hedonismus. 

 

II. etapa: konvenční úroveň morálky 

Objevuje se tendence k uchopování důležitých sociálních vztahů. Přecho-

dem z I. do II. úrovně se mění jednání – už tu není jen jedinec sám a jeho 

individualistické potřeby, ale i jeho potřeba patřit do společnosti, kam by 

byl rád přijat. Morální je tedy to, co odpovídá etiketě společenského života. 

XX3. stupeň: Řešení jsou omezená na osobně známé jedince, tj. na rodinu 

a další primární skupiny. Postoje hodnocené jako správné jsou tedy ovliv-

ňovány kladným očekáváním členů rodiny a kamarádů. 

XX4. stupeň: Stupeň zákonů a předpisů – jedinec rozšiřuje své uvažování 

i o společenské systémy typu stát, náboženské společenství, respektování 

zákonů apod., je si též plně vědom nutnosti vnějších pravidel. Mínění přátel 

je zde již méně důležité než zákony. 

 

 

 

Svobodné, nebo restriktiv-

ní?  

Morální vývoj dle Kohlber-

ga  
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III. etapa: postkonvenční úroveň morálky 

Překonává se egocentrismus, jedinec se snaží definovat hodnoty a principy 

nezávisle na autoritě skupiny či jednotlivce, s nimiž se identifikuje. Každý 

si je musí hledat sám a musí zároveň předpokládat, že se jimi neřídí všichni. 

Příkladem takové hodnoty budiž třeba touha po spravedlnosti založená 

na ideji rovnosti všech lidí. Kohlberg staví III. etapu nad zákony státu 

v tomto smyslu – dobré zákony takové mravní zásady zahrnují, ty špatné tak 

nebudou z morálních důvodů lidmi respektovány. (Pokorná in Hadj Mous-

sová, 2005) 

XX5. stupeň: Jedinec chápe společenskou smlouvu a to, že předpisy a zása-

dy jsou společností formulovány proto, aby dopomohly k obecnému prospě-

chu. Pravidla jsou změnitelná, někdy je to dokonce žádoucí. 

XX6. stupeň: Spočívá ve vyhledávání všeobecně platných etických princi-

pů. Tyto principy jsou abstraktní – viz například Kantův kategorický impe-

rativ – míníme třeba důvěru v univerzální pojem spravedlnost či rovnost 

všech bez ohledu na rasu, kulturu aj. 

 

Kohlberg svůj systém nikdy nevztahoval k určitému věku dětí – např. Fon-

tana identifikuje jeho prekonvenční morálku s Piagetovým předoperačním 

stadiem myšlení (toto stadium viz Heidbrink, 1997, s. 46–47) a věkem dítěte 

mezi 2. až 7. rokem života. Vždyť ostatně ani morálně vyspělý dospělý člo-

věk neuvažuje o všech situacích či konfliktech jen prizmatem III. etapy. 

Kohlbergův průzkum však ukázal, že desetileté děti hodnotí sociální kon-

flikty ze cca 40 % na úrovni 1. stupně, ze cca 30 % na 2. stupni, cca 20 % 

na 3. stupni, cca 10 % na 4. stupni, cca 5 % na 5. stupni, výjimečně pak 

i na 6. stupni. V 16 letech stále ještě převažuje prekonvenční úroveň nad 

konvenční. (Pokorná in Hadj Moussová, 2005)  

 

Kohlberg stanovil následující zákonitosti morálního vývoje (Pokorná 

in Hadj Moussová, 2005): 

 morální vývojové stupně jsou součástí všeobecného kognitivního 

vývoje; 

 odvíjejí se vždy ve stejném pořadí; 

 morální dilemata jsou vždy řešena dle nejbližšího vyššího vývojové-

ho stupně; 

 jde o nevratný vývoj, nesestupuje se na nižší úrovně; 

 morálnímu myšlení se nelze naučit nazpaměť – vzniká aktivním 

uvažováním jedince uprostřed společnosti; 

 různá témata (majetek, ochrana života aj.) lze zvládat na odlišných 

vývojových stupních; 

 každý může v morálním vývoji ustrnout a nepostupovat dále; 

 vyšší inteligence nevede nutně k rychlejšímu mravnímu vývoji, 

ač mravně rozvinutější lidé jsou v průměru inteligentnější; 

 málokdo pochopí a přijme vývojový stupeň vzdálenější než ten nej-

bližší. 

 

 

 

Etapy kontra věk  

Zákonitosti vývoje morál-

ních postojů  
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5.4 Možnosti osobního prohlubování morálního poznání 
 

Jelikož dnešní síť sociálních vztahů je velmi dynamická a rychlost interper-

sonální komunikace je hodnocena především stručností, účelností a rychlostí 

(ostatně značnou měrou do ní dnes zasahují i virtuální komunikátory jako 

Facebook aj.), hrozí riziko povrchního hodnocení vnímané skutečnosti 

či rozličných projevů chování. Proto je důležité nepodléhat snadno se nabí-

zejícím předsudkům, ani naopak přehnané vlastní důvěřivosti. Jednu 

z revolučních možností, kterak důsledně a pozorně rozvíjet svůj morální in-

stinkt, představuje dnes již pro mnohé lidi zdlouhavá a zdánlivě zastaralá, 

ba až zkostnatělá metoda čtení, a to především románů. 

 

 

Naprostý základ evropské (a tedy i české) morálky však tvoří Desatero. 

Na dvou místech bible (Ex 20,2-17; Dt 5,6-21) s drobnými rozdíly se vy-

skytující a na první pohled primitivní kodex je dokladem toho, že jeho 

stručná a jednoduchá pravidla, kdyby byla dodržována opravdu kolektivně, 

by mohla zajistit až utopický světový mír a ráj na zemi. Můžeme mluvit 

i o etickém minimu, které vymezuje mezilidské vztahy (5. až 10. přikázání). 

Zatímco 1.–3. přikázání se vztahují k Bohu, jeho zobrazování a jménu, 

4. přikázání stojí na půli cesty. Zastavíme se u něj blíže. Vždyť svěcení 

sedmého dne stvoření světa odpočinkem je v nejracionálnější podobě sro-

zumitelné slovy Ericha Fromma: „Modernímu člověku se jeví zřízení šabatu 

pochopitelné. To, že si jeden den v týdnu máme odpočinout od práce, nám 

připadá jako samozřejmé sociálně psychologické opatření, které nám má 

zajistit klid a uvolnění, jež potřebujeme, abychom nebyli každodenní prací 

zcela pohlceni.“ (Fromm, 1999, s. 201) Avšak Fromm nabízí i duchovnější 

variantu, která vychází z biblického pojetí vztahu mezi člověkem a příro-

dou: „Před Adamovým „pádem“ – tj. před tím, než člověk získal rozum – žil 

člověk v plné harmonii s přírodou; první akt neposlušnosti, který je součas-

ně počátkem lidské svobody, „mu otevřel oči“, takže nyní ví, co je dobré 

a zlé, je si vědom sebe a svých bližních, kteří jsou všichni stejní, a přece 

je každý něčím jedinečný, kteří jsou spojeni poutem lásky, a přesto sami.“ 

(Fromm, 1999, s. 201) 

 

Pro zájemce 

Částečně se Desatera, ale i jiných biblických „doporučení“, dotýká i Pavel 

Vacek (2006, s. 37–44).  

 

Krásnou literaturou myslíme beletrii, divadelní hry a poezii. Morální pod-

text nalezneme už v Máchově Máji, kolektivní viny se dotýká Jan Skácel 

v básni Píseň o nejbližší vině a klíčová sbírka Oldřicha Mikuláška se nazývá 

Ortely a milosti. Přesto oproti poezii vyzdvihneme román. Román svým 

rozsahem a větší či menší časoprostorovou kontinuitou dává čtenáři mož-

nost, sleduje-li příběh jednoho hrdiny, ale i osudy více postav, nazírat reak-

ce postav románu na morální dilemata. Čtenář se spolu s nimi (avšak i nezá-

visle na nich) může nad dilematy zamýšlet, konfrontovat se s nimi, vytvářet 

Desatero a čtvrté přikázání  

 

Morální dilemata v krásné 

literatuře  
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si na ně názor. Jelikož akumulace reálného času – např. v dialozích oproti 

popisům – je nestejnorodá a čtenář může jednotlivé pasáže číst i několikrát 

za sebou, případně se k nim vracet, může docházet i k vývoji názorů na tato 

dilemata, ale přirozeně i k vývoji čtenáře samého. Troufáme si tvrdit, 

že za předpokladu přiměřeného čtení přiměřených knih za přiměřeného kon-

taktu s přiměřenou realitou dostává čtenář dobrou morální potravu. Ona 

přiměřenost v předchozí větě je samozřejmě nezměřitelná a nepaušalizova-

telná. 

 

Přesto ilustrativně zmíníme některé z již klasických knih či autorů, na které 

by se při „morálním samostudiu“ zapomínat nemuselo. V českém kontextu 

určitě Karel Čapek (Hordubal, Krakatit, Válka s mloky aj.), Haškův Švejk, 

ale i Vančurova Markéta Lazarová a Lustigova Modlitba pro Kateřinu Ho-

rovitzovou či Fuksův Spalovač mrtvol představují naprostý základ. V rámci 

evropského kontextu pak Orwellova arcidíla 1984 či Farma zvířat, Flauber-

tova Paní Bovaryová, pochopitelně i dílo Dostojevského (Zločin a trest, 

Bratři Karamazovi aj.). Co se týče literatury americké (za předpokladu ge-

neze Ameriky převážně z evropské kultury), ta pak poskytuje čtenáři 

ve svých dílech skutečné morální orgie. Ať už Steinbeck (Na východ od rá-

je, O myších a lidech), Styron (Sofiina volba – a zde etopedicky tolik opo-

míjená postava Nathana či pozoruhodná podobnost vztahů jižanů 

k černochům a nacistů k Židům), Dreiserova Americká tragédie (obzvláště 

Clyde a jeho morální kolotoče), Fitzgeraldův Velký Gatsby či třeba Docto-

rowův Ragtime. 

 

 

Shrnutí 

Morální otázky byly sporné odjakživa, osočení z nemorálního jednání má 

často tradicionalistickou příchuť, trvání na morálním způsobu života vzbu-

zuje podezření z ustrnulého pohledu na svět. Morálka je však velice obecný 

pojem a pohledy na ni jsou v systému společenských věd významně odlišné. 

Speciální pedagogika ji aplikuje prakticky, neboť je bez diskuse, že znalost 

mechanismů morálního vývoje pro práci s osobami s psychosociálním ohro-

žením a narušením je nezbytná. 

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Vymezte pojem morálka z pohledů různých společenských disciplín. 

2. Charakterizujte základní pojmy vztahující se k morálce a morálnímu 

vývoji. 

3. Srovnejte Piagetova stadia a Kohlbergovy stupně morálního vývoje. 

4. Specifikujte zákonitosti vývoje morálních postojů. 

5. Zamyslete se nad možností prohlubování vlastního morálního po-

znání. 

6. Hledejte možnosti využití morálního podtextu v krásné literatuře při 

práci s osobami s psychosociálním ohrožením a narušením. 
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Průvodce studiem 

Úspěšně jste prostudovali poslední kapitolu studijní opory, která byla věno-

vaná teoretickým východiskům etopedie. Jsme přesvědčeni, že celý text byl 

pro vás srozumitelný, přínosný a vedl vás k základnímu ujasnění terminolo-

gie, historie, teoretických východisek i systému péče o cílové skupiny 

v etopedii.
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Závěr 
 

Prostudování studijního textu Úvod do speciální pedagogiky osob 

s psychosociálním ohrožením a narušením jste získali základní přehled 

o teoretických východiscích, vymezení oboru etopedie, jeho cílech a před-

mětu. Věnovali jsme se vymezení cílových skupin oboru náhledem zevnitř, 

ale i z úhlu pohledu jiných disciplín, a hledali jsme trendy v současnosti 

i směrem do budoucnosti. Na základě poznání historie se můžeme stále in-

spirovat skutky významných osobností, které, i když jsou mnohdy profilo-

vané v jiných oborech, nepochybně historii a vývoj etopedie nesmírně 

ovlivnily a posunuly. Poznání systému zařízení v péči o osoby 

s psychosociálním ohrožením a narušením nám poukazuje na  multidisci-

plinaritu oboru a jeho mnohdy značnou nejednotnost a roztříštěnost. 

S inspirací zahraničními zkušenostmi mohou souviset vize a trendy speciál-

ní pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením a narušením a poznání 

morálního vývoje je nezbytným předpokladem práce s lidmi, nejenom těmi, 

kteří patří do cílových skupin oboru. 

 

Jsme přesvědčeni, že právě pro práci s těmito osobami, tedy dětmi, mladist-

vými i dospělými, je nezbytné přemýšlet nad každým člověkem individuál-

ně, hledat další úhly pohledů, možnosti řešení, analyzovat problematické 

projevy a nabízet jejich řešení. Ale jaký bude výsledek, to mnohdy nezáleží 

pouze na nás, tedy pracovnících – ale především na samotném jedinci, jakou 

cestu zvolí. My jej můžeme stimulovat, podněcovat a usměrňovat, alespoň 

tím, že jej povedeme cestou, o které jsme přesvědčeni, že je cestou pro něj 

užitečnou a vede k dobru a dalšímu rozvoji.  
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