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Úvod 
 

Studijní opora Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami cho-

vání a s poruchami chování II je poslední z řady čtyř opor, které jsou zamě-

řeny na problematiku osob s psychosociálním ohrožením a narušením. Na-

vazuje jako druhý díl na předchozí oporu Možnosti intervence u osob 

se specifickými poruchami chování a s poruchami chování I, ve které jsme 

se věnovali vymezení podstaty poradenské a terapeutické intervence u osob 

daných cílových skupin, charakteristice držitele problému, práci 

s jednotlivcem, skupinou i s rodinným systémem. Zaměřili jsme se na pro-

jevy poruch chování a specifické poruchy chování ve vývojovém kontextu. 

Tuto kapitolu považujeme za stěžejní, neboť je důležité uvědomit si, že pro-

jevy problémového chování mohou být v některých případech obdobné, 

ale mohou mít u každého jednotlivce odlišné příčiny, což práci s osobami 

z těchto cílových skupin rozhodně neulehčuje a potvrzuje obecně známou 

skutečnost, že každé dítě s poruchou chování či se specifickou poruchou 

chování je jiné. 

 

Při koncipování textu bylo záměrem, abychom vybrali specifická zařízení, 

ve kterých se děti s problémy a nápadnostmi v chování objevují, popřípadě 

je často využívají či jsou pro ně přímo určena. Proto jsme představili školu 

pro žáky se specifickými poruchami chování a také neškolské instituce, je-

jichž programy jsou na danou cílovou skupinu osob zaměřeny.  

 

V tomto dílu vymezíme podstatu i okolnosti pedagogické intervence 

v podmínkách školy a  především možnosti poradenské intervence 

v kontextu pedagogicko-psychologických poraden.  

 

Dále se v rámci kapitoly věnované preventivně výchovné péči dostaneme 

k zařízení, které považujeme z hlediska fungování systému péče o děti 

s problémy v chování, poruchami chování a se specifickými poruchami 

chování za klíčové, a to ke středisku výchovné péče. Nedílnou součástí péče 

o ohrožené děti je již tradičně diagnostický ústav, který patří do systému 

institucionální výchovy. Principy jeho fungování, doplněné praktickými vý-

stupy práce, jsou obsahem další kapitoly. V poslední kapitole nabídneme 

podněty pro práci s těmito dětmi, ve kterých je možno najít inspiraci, 

a to jak k dalšímu rozvoji pro práci s osobami s psychosociálním ohrožením 

a narušením, ale také v rámci sebepoznání pracovníka, jeho dalšího profes-

ního rozvoje, vzdělávání, ale  i prevence syndromu vyhoření. 

 

Autoři kapitol 

Miluše Hutyrová: kap. č. 1, 4 

Karel Opravil: kap. č. 2 

Zdeněk Pochyla: kap. č. 3 

Jan Spěváček: kap. č. 1, 4 
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1 Intervence v podmínkách školy 

a školských poradenských zařízení 
 

Cíle 

Cílem této kapitoly je vymezit intervenci u dětí a žáků s psychosociálním 

ohrožením a narušením v podmínkách školy a školských poradenských zaří-

zení, charakterizovat jednotlivé typy poradenských služeb a specifikovat 

možnosti intervence pedagoga ve školním prostředí. 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 vysvětlit podstatu přímé pedagogické intervence; 

 komplexně chápat pojem kázeň; 

 orientovat se v základních typech šetření míry nekázně; 

 vymezit poradenské služby pro žáky s psychosociálním ohrožením 

a narušením ve školství; 

 orientovat se v jednotlivých typech školských poradenských zaříze-

ní; 

 charakterizovat činnost pedagogicko-psychologických poraden 

a středisek výchovné péče. 

 

Průvodce studiem 

Žáci s problémy v chování, se specifickými poruchami chování a s poru-

chami chování jsou zahrnováni ve speciální pedagogice do kategorie osob 

s psychosociálním ohrožením a narušením. V podstatě pro ně neexistují 

speciální třídy ani školy, na druhé straně práce s nimi klade vysoké nároky 

na pedagoga, vyžaduje nejen schopnost diagnostiky toho, kdy se jedná 

o běžný projev nekázně a kdy už o poruchu, ale také schopnost nalézt aktu-

ální řešení situace. Možnosti intervence pedagoga a jednotlivé typy pora-

denských služeb, na které se může pedagog obrátit, vymezuje následující 

kapitola. 

 

1.1 Úvod do přímé pedagogické intervence  
 

Slýcháme-li dnešní časté nářky na zhoršující se kázeň a zvyšující se míru 

agrese dětí ve školách, musíme mít na paměti, že je to soudobý trend, 

za který samy děti v zásadě nemohou. Je též jisté, že v dnešním českém 

školství nelze učit tak, jak byli mnozí současní zkušení učitelé zvyklí 

po většinu své kariéry.  

 

K filozofickému pochopení dnešního snad až přeliberalizovaného světa 

(především pak role násilí v něm a toho, jak si do něj násilí našlo cestu a jak 

je dnes téměř neoddělitelné od jakékoli revoluce) slouží nadčasový esej 
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Hannah Arendtové. Za všechny myšlenky z něj uvádíme smutné zjištění, 

že politická věda (a samozřejmě ani naše společnost jako taková ani škol-

ství) sémanticky nerozlišuje mezi slovy jako moc, individuální síla, síla, 

autorita, násilí – jsou to vlastně synonymní vyjádření prostředků, „kterými 

člověk vládne nad člověkem“ (Arendtová, 2004, s. 33–34). 

 

Přímou pedagogickou intervencí rozumíme řešení kázeňských záležitostí 

v rámci třídy, tj. mezi učitelem a dětmi bez účasti jiných neutrálních osob, 

jimiž myslíme např. pracovníky školských poradenských zařízení. 

 

Jak vhodně shrnuje Bendl (2011, s. 99): „Pedagog má být jako řidič, který 

sedí za volantem, nebo kormidelník, který je u kormidla a míří k určitému 

cíli. Přitom ale musí reagovat na to, že jednou fouká vítr zprava, podruhé 

zleva, někdy fouká proti nám, jindy ho zase máme v zádech. To vše zname-

ná, že kdyby řidič pořád držel kormidlo tak, jako kdyby chtěl směřovat pří-

mou čarou k cíli, stal by se hříčkou v rukou náhodných vlivů.“  

 

1.1.1 Role dnešní rodiny  

 

De Singly za použití termínu manželská rodina (jímž aktualizuje termín 

nukleární rodina), který zavedl již Durkheim, odlišuje současnou rodinu 

konce 20. a počátku 21. století od obvyklé evropské rodiny většiny 20. sto-

letí. Největší rozdíly de Singly (1999, s. 9–10) charakterizuje takto:  

 větší závislost na státu;  

 větší nezávislost na širším okruhu příbuzných (dochází k tzv. pri-

vatizaci rodiny);  

 větší nezávislost manželů na rodině.  

 

„Role rodiny v socializaci dítěte se neustále zmenšuje“ – všiml si právě 

de Singly (1999, s. 20).  Moderní rodina ztratila mnohé své dřívější funkce, 

jež převzaly jiné instituce. Hlavním úkolem se stalo spoluutváření osobnosti 

dětí a její stabilizace u dospělých, souběžně rodina zaručuje svým členům 

emoční podporu. 

 

Pro zájemce 

Více o soudobém trendu a vývoji vztahu tří stran pedagogického procesu – 

dítě, rodina, škola – uvádí de Singly (1999, s. 20–36). 

 

1.2 Kázeň 
 

Školní kázeň je společnou a vzájemnou ochranou dětí i učitelů. Kázeň 

je obecně vědomé dodržování zadaných norem. Školní kázní rozumíme vě-

domé dodržování školního řádu a pokynů stanovených učiteli; pokud 

se však oddělí šikana a nekázeň, rozumí se nekázní drzost, vulgárnost, ne-

spolupracující chování žáků (Bendl, 2011, s. 28–35). Zhoršování kázně 

Role rodiny  

 

Kázeň 



Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování 2 9 

 

 

je celoevropský trend, dle Bendla (2011, s. 15) vedl tento trend mj. 

k vytvoření pedagogické subdisciplíny, jakou je například v anglosaských 

zemích classroom management. 

 

V dnešním školském světě je však nutné kázeň v některých ohledech rein-

terpretovat (Bendl, 2011, s. 36): např. na konstituování norem kázně by měli 

participovat i žáci vhodnou interakcí s učiteli. Konečným cílem kázně je se-

bekázeň, tedy ovládání sebe sama, obecná kázeň by měla být tomuto cíli 

podřízená. Žák by měl nejen pasivně neporušovat kázeň, ale sám aktivně 

napomáhat kázni ve škole, např. se zastane šikanovaného žáka. 

 

Dle Bendla (2011, s. 77–78) jsou faktory ovlivňující kázeň následující:  

 biologické (genetika, fyziologie, vrozená agresivita, nervová sousta-

va, hladiny hormonů, temperament, dědičné poruchy chování aj.); 

 duchovní (přehnaný liberalismus, absence smyslu života, krize hod-

not aj.);  

 sociální (rodina, škola, vrstevníci, sousedé, skupinová dynamika tří-

dy, kriminalita ve společnosti, mediální násilí aj.); 

 biologicko-sociální (IQ, EQ, citová a sociální zralost, zdravotní stav 

aj.); 

 zdravotnicko-hygienické (pitný režim, výživa, pohyb, odpočinek, 

spánek, teplo, světlo aj.); 

 fyzikální (počasí, barva stěn ve třídě, architektura školy, estetika 

prostředí aj.);  

 situační (aktuální atmosféra ve třídě, přetíženost žáků ve výuce, 

událost z předchozí hodiny, nemoc, nudný výklad učitele, hospitace 

aj.); 

 kombinované (kombinace výše uvedených skupin faktorů); 

 neznámé.  

 

Nekázeň žáků ve škole se šíří tou měrou, jakou se žákům vyplácí, při-

čemž u konkrétních projevů nekázně se „získaná odměna“ liší následovně 

(Bendl, 2011, s. 79):  

 kouření (obdiv spolužáků); 

 distribuce drog (obdiv spolužáků, ale i možný finanční zisk); 

 rvačky (moc ve třídě, obdiv spolužáků); 

 šikana (moc ve třídě, obdiv spolužáků, u ekonomické šikany navíc 

i finanční zisk);  

 opisování (lepší známky); 

 napovídání (šplhnutí si u spolužáků);  

 záškoláctví (vyhnutí se zkoušení či písemce). 

 

Bendl (2011, s. 81) uvádí Dreikursovu diferenciaci špatného chování dětí 

podle cíle, kterého chtějí svým chováním dosáhnout:  

 upoutání pozornosti (chybné přesvědčení dítěte, že někam patří jen 

tehdy, pokud si jej někdo všímá); 

 moc (chybné přesvědčení dítěte, že někam patří jen tehdy, když po-

roučí, anebo v případě, že nikdo nebude poroučet jemu); 

Faktory ovlivňující kázeň  

Projevy nekázně dle „od-

měny“ 

Dreikursova diferenciace 

špatného chování  



10 Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování 2 

 

 

 msta (chybné přesvědčení dítěte, že někam patří jen tehdy, když 

ubližuje ostatním do té míry, do jaké se cítí sám ublížen);  

 předvádění vlastní neschopnosti (chybné přesvědčení dítěte, 

že někam patří jen tehdy, jestliže přesvědčí ostatní, že od něj nemají 

nic očekávat). 

 

Pro zájemce 

Precizně aplikuje Dreikursovu metodu Bendl (2011, s. 80–90), včetně kon-

krétních modelových situací a adekvátních teoretických cvičení. 

 

1.2.1 Problémový žák  

 

Každý učitel by mohl vyprávět o svém pojetí pojmu problémový žák – 

o tom, co je pro něj již problémové chování a co ještě nikoli. Auger a Bou-

charlat (2005, s. 11–12) jsou toho názoru, že problémoví žáci se vyskytují 

ve dvou druzích. Problémový žák buď vyrušuje při hodině, nebo odmítá 

pracovat. Chování toho žáka, který vyrušuje při hodině, poté charakterizují 

ve čtyřech možných rovinách: 

 neklidné; 

 konfliktní; 

 provokující; 

 agresivní. 

 

Pokud jde o „problémovou“ třídu, nejčastějšími problémy je hluk ve třídě, 

dále neochota k práci a pasivita. Pro případné hromadné odmítání výuky 

ve třídě je vhodný termín G. Wiela školní anorexie – v anorektické třídě 

platí, že divný je ten, kdo pracovat chce (Auger, Boucharlat, 2005, s. 35). 

 

Auger a Boucharlat (2005, s. 52–54) doporučují učitelům, aby ke všem žá-

kům bez výjimky včetně problémových přistupovali vždy a zásadně dle ná-

sledujících principů: 

 přijetí (žáci by měli mít pocit, že jim učitel naslouchá); 

 tělesný postoj (učitel by se neměl bát používat oční ani fyzický kon-

takt); 

 respekt vůči žákovi; 

 být k dispozici (důležité je naslouchat žákům); 

 uvolnění (možnost občas se ve třídě uvolnit a zasmát); 

 osobní vztah (pomohou společné zážitky mimo běžné školní situa-

ce, např. výlet); 

 nutnost zachovat klid (za každou cenu musí učitel zůstat klidný, 

žáci jeho klid vnímají); 

 překonání odstupu (především nebrat si chování žáků osobně). 

 

 

Možnost přístupu k problé-

movým žákům  
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1.2.2 Metody zjišťování míry nekázně 

 

Metody šetření míry nekázně nemusí realizovat jen učitelé, mohou je dle 

Bendlova poznatku provádět např. studenti na pedagogické praxi – hlavním 

nástrojem hodnocení nekázně zůstává pozorování, a to ve dvou úrovních:  

 bezděčné, 

 cílevědomé. 

 

U cílevědomého pozorování je nutné přesně stanovit cíl a vymezit objekt 

pozorování, dále rozčlenit pozorované jevy na zaznamenatelné segmenty. 

Například vyrušování má mnoho podob/segmentů – mluvení, pouštění hud-

by z mobilu. Je též potřeba vést o pozorování přehledný záznam 

s průhlednou strukturou. Na konci je nutné provést analýzu získaných dat 

podle jasně vymezeného postupu.  

 

Ještě před samotnou diagnostikou si musí dle Bendla (2011, s. 43–44) učitel 

ujasnit následující:  

 zda bude hodnotit pouze výskyt sledovaného jevu nebo i jeho 

frekvenci; 

 zda se bude týkat jednotlivce, skupiny žáků nebo celé třídy; 

 časový interval výstupu; 

 médium sledování (záznamový arch, diktafon, videokamera). 

 

Pro zájemce 

Pro vyhodnocování projevů nekázně je velmi vhodné tzv. škálování, což 

není nic jiného než ratingová metoda hodnocení. Zvolení vhodné škály po-

může vhodně diagnostikovat, tedy především vyhodnocovat nekázeň. Po-

drobnější informace o škálování lze nalézt v Bendlově publikaci (2011, 

s. 47–53) publikaci. 

 

1.3 Důležitost řádu a pravidel 
 

Velmi se podceňuje důležitost pevného vymezení řádu, pravidel a hranic 

ve třídním klimatu. Na začátku školního roku je nutné stanovit pravidla, 

aby žáci znali své limity, neboť je potřebují pro formální ukotvení v pro-

středí školy. Dále pro ně Auger a Boucherlat (2005, 54–57) doporučují ná-

sledující: 

 pro všechny stejná pravidla; 

 důslednost (učitel musí dbát na dodržování pravidel a dohod mezi 

jím a žáky); 

 citlivost při udělování příkazů (dávat jen reálné a adekvátní příka-

zy); 

 dospělé chování (přistupovat k žákům dospěle, aby si uvědomovali 

zodpovědnost za své chování). 

 

Na co myslet před šetřením  

 



12 Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování 2 

 

 

Úspěšnými strategiemi učitele pak jsou mj. střídání různých metod výuky 

či zapojení všedních věcí mimo školu do výuky (využívat v úkolech reálné 

situace, mluvit o aktuálních tématech). 

 

Speciálně problémovým žákům dávají pravidla mj. následující benefity 

(Auger, Boucharlat, 2005, 69–72): 

 dávají pocit jistoty; 

 pomáhají strukturovat osobnost; 

 pomáhají socializovat. 

 

1.4 Třídní klima 
 

Čapek (2010b, s. 13) definuje třídní klima jako „souhrn subjektivních hod-

nocení a sebehodnocení vnímání, prožitků, emocí a vzájemného působení 

všech účastníků, které v nich jako ve spolutvůrcích a konzumentech vyvolá-

vají edukační a jiné činnosti v daném prostředí“.  Třídní klima vytvářejí 

společným působením především učitelé, rodiče a žáci. 

 

Činnost pedagoga by dle Čapka (2010b, s. 15) měla zahrnovat následující 

učitelem aktivně ovlivňované aspekty utvářející třídní klima:  

 vyučovací metody a edukační aktivity; 

 komunikace ve třídě; 

 hodnocení ve třídě; 

 kázeňské vedení třídy; 

 vztahy mezi žáky ve třídě; 

 participace žáků; 

 prostředí třídy. 

 

Učitel spoluutváří třídní klima, specifická je pak v tomto ohledu především 

funkce třídního učitele. „Třídní učitel je obhájcem svých žáků, motivátorem 

a sociálním vzorem, velmi důležitým dospělým v jejich životě.“ (Čapek, 

2010b, s. 17) U třídního učitele je vnímaná jako cennější kvalita jeho vztah 

k žákům, pozitivnost a přátelskost ve srovnání s kvalitou jeho výuky. 

 

Žák se během svého studia na základní škole velmi vyvíjí fyzicky i psy-

chicky, náročným zkouškám může být vystavena i jeho snaha o socializaci 

v rámci třídy. V mladším školním věku ještě děti spontánně přijímají autori-

tu učitele, tato spontaneita ovšem přirozeně s jejich dospíváním klesá. Sa-

mostatnosti žáků by měl ostatně napomáhat i učitel. V období puberty se již 

žáci individuálně vyhraňují a ve třídě vznikají neformální skupiny, v nichž 

se většina účastníků snaží o co nejlepší pozici. Později si žáci všímají i uči-

telových nedostatků, nejen odborných, ale i lidských. Leckdy starší žáci 

zdánlivě mnohem více upřednostňují soudobé trendy v oblékání či hudbu 

než školní výuku, přesto by bylo chybou tyto zájmy generalizovat, případně 

se je snažit potlačovat. Učitel by měl zůstat vůči žákům vždy tolerantní, 

klidný a empatický. 

 

Důležitost pravidel ve třídě 

s problémovými žáky  

Učitel 

Žák 
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Byť není rodič přímým spolutvůrcem třídního klimatu, podílí se na něm 

svými očekáváními a požadavky, a to pozitivně i negativně. Dle Petláka 

(Čapek, 2010b, s. 24) rodiče očekávají od učitele mj. rovné zacházení, pod-

poru jejich dítě ve vzdělávání, zodpovědnost, objektivitu, ale také neformál-

ní spolupráci s nimi samotnými. 

 

Kvalitní vzájemná spolupráce učitele a rodičů je bezesporu vhodným fakto-

rem pozitivně ovlivňujícím třídní klima. Je k ní však zapotřebí oboustranné 

vstřícnosti, což může být problematické např. vzhledem k rozdílným pova-

hám rodičů v rámci celé třídy. 

 

Jak může učitel získat dle Čapka (2010b, s. 26–27) rodiče ke vzájemné spo-

lupráci:  

 profesionalita (učitel přesně vysvětlí rodičům možnosti zapojení 

do školních i mimoškolních aktivit, ujasňuje pravidla, povinnosti, 

práva rodičů); 

 vhodná komunikace s rodičem (především v komunikaci o žákovi 

– učitel může předložit rodičům mj. žákovy výstupy); 

 optimismus a pozitivní postoj (učitel dává rodičům najevo pozitiv-

ní vztah k žákovi, dává si přitom pozor, aby nebyl familiární); 

 vstřícnost (vstřícnost se může projevit např. domluvou na společné 

e-mailové komunikaci, pokud se nemůže učitel s rodiči normálně se-

tkat).  

 

1.4.1 Příklady ovlivnění třídního klimatu 

 

Zaměříme se na možnosti jak pozitivního ovlivňování třídního kolektivu, 

tak i negativního, tedy tzv. černé pedagogiky. 

 

Pozitivní ovlivnění třídního klimatu 

 

Dle Čapka (2010b, s. 29) platí: „Dobrá nálada díky zajímavé činnosti zlep-

šuje klima a je nejlepší prevencí projevů nevhodného chování.“ Tyto zají-

mavé činnosti označuje Čapek (2010b, s. 36–37) za tzv. suportivní výuko-

vé metody (neboli podporující), neboť mají pozitivní účinek na klima 

ve třídě. K takovýmto suportivním metodám řadí např. následující:  

 aktivita (např. nezávislost a volnost při hledání správných řešení 

a postupů), 

 pozitivní přístup (snaha o prostředí bez strachu přiznat chybu), 

 svoboda, 

 individualizace, 

 kooperace, 

 decentralizace (naslouchání žákům, hlasu třídy), 

 zaměřenost (na život, praxi a realitu – použitelnost učeného). 

Rodiče 

Suportivní výukové metody  
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Hru považují některé pedagogické systémy za součást vzdělání – např. jen-

ská škola řadí hru mezi hlavní vzdělávací formy vedle rozhovoru, práce 

a slavnosti. Čapek (2010b, s. 40) citoval Fontanův poznatek, že když si dítě 

hraje, tak se učení pro něj stává nepodstatným, a to i když hru organizuje 

učitel, který sleduje pedagogický záměr. Hrou se míní i zábavné úkoly, 

vhodné projekty, týmové aktivity, vše samozřejmě v pozitivní atmosféře. 

 

Stále je trendem nazývat jakékoli jiné metody než frontální výuku jako al-

ternativní, což je dle Čapka přinejmenším sporné, přesněji nešťastné. „Po-

važuji za nešťastné, když se o aktivizačních metodách a různých činnostních 

způsobech výuky, které nazývám suportivními metodami, hovoří jako o al-

ternativních.“ (Čapek, 2010b, s. 42) 

 

Následující mody komunikace podporují vhodné suportivní klima ve třídě 

(Čapek, 2010b, s. 53):  

 přátelská, 

 nestresující, 

 svobodná, 

 korigovaná, 

 vyvážená, 

 zajímavá, 

 nepovýšená, 

 nemanipulující, 

 rovná.  

 

Negativní ovlivnění třídního klimatu 

 

Neadekvátní a nedospělá komunikace učitele vůči žákům se nazývá černá 

pedagogika (sem zahrnujeme například sarkasmus, ironii, ponižování, zpo-

chybňování schopností žáků atd.) Dále Čapek (2010a, s. 35–37) uvádí čtyři 

základní nesprávné přístupy učitele k žákovi: 

 subjektivismus (učitel se drží svých představ namísto objektivního 

hodnocení); 

 redukcionismus (neadekvátní zlehčování úkolů, příliš nízké nároky 

na sebe i na žáky); 

 voluntarismus (svévolné rozhodování bez ohledu na diskusi či ná-

zor žáků, často vede k přetěžování žáků); 

 perfekcionismus (vede k nesmyslnému lpění na marginálních detai-

lech). 

 

Častou chybou učitelů je jejich preferenční postoj k žákům (Čapek uvádí 

Helusův výzkum, který ukazuje, že učitelé mají vyhraněný vztah k více než 

dvěma třetinám žáků), dále pak jsou obvyklé perservační tendence (u oblí-

bených žáků učitel přehlédne mnohem více chyb než u ostatních). 

 

Hra 

„Alternativnost“  

Nesprávné přístupy učitele 

k žákovi  
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1.5 Odměny a tresty 
 

Odvěkou a stále aktuální metodou vyjadřování spokojenosti/nespokojenosti 

učitele s žáky zůstává užívání odměn a trestů, kterou všichni žáci již znají 

z rodiny. Školské odměny a tresty jsou však přece jen specifické a podléhají 

vzhledem k formálnímu prostředí částečně jiným mechanismům než odmě-

ny a tresty rodinné. 

 

1.5.1 Odměny 

 

Odměnou se i ve školském kontextu rozumí především tyto tři základní ak-

ty, které dle konsenzu uděluje učitel žákům: 

 projev kladného hodnocení (např. úsměv, ale samozřejmě i dobrá 

známka); 

 dárek (věcný či peněžní);  

 umožnění činnosti či zážitku. 

 

Učitel by se dle Čapka (2010a, s. 45) měl držet následujících osvědčených 

zásad udělování pochval:  

 četnost pochval (postupné snižování četnosti pochval – i pochvala-

mi se lze přejíst a posléze ztratit motivaci); 

 intenzita pochval (zásada adekvátní intenzity pochval k hodnotě či-

nů); 

 spojení pochvaly s činem (pochvala by měla následovat co nejdříve 

po chváleném skutku, aby nedocházelo ke ztrátě souvislostí). 

 

1.5.2 Tresty  

 

Čapek (2010a, s. 49–52) si všímá určitých společných principů trestů 

v penologickém smyslu a trestů ve školském smyslu. V obou případech 

by měly být tresty cestou k nápravě – také soudí, že je lepší mírný trest než 

přehnaný, který vyvolá pocit křivdy – trest by měl být spíše usměrněním 

na cestě. 

 

Nejdůležitější zásady pro efektivní trestání jsou pak tyto: 

 přesné vymezení pravidel předem (optimálně na začátku školního 

roku); 

 úměrnost trestu (nedávat neúměrný trest za banální přestupek a na-

opak); 

 stejná spravedlnost pro všechny (učitel nesmí podléhat vlastním 

sympatiím vůči jednotlivým žákům); 

 trest jako cesta k nápravě (učitel musí vědět, co trestem sleduje). 

Odměny 

Tresty 
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Pro zájemce 

Až pedantsky přesnou posloupnost a stupňování reakcí učitele (rozumějme 

trestů) nabízí Petty (Čapek, 2010a, s. 54–55). V Pettyho posloupnosti 

je dvacet osm bodů, přičemž první nabízenou učitelovou reakcí na žákovo 

nevhodné chování je pohled do očí, poslední reakcí je pak splnění hrozby 

odvedení žáka za ředitelem školy.  

 

1.5.3 Jak tlumit agresivní chování 

 

Co se týče agrese žáků, v naprosté většině případů ji můžeme specifikovat 

do dvou skupin: 

 instrumentální (prostředek dosažení vlastních cílů, většinou jde 

o vědomě kontrolované chování; šikana se projevuje právě takto); 

 emocionální (vyplývá ze silných negativních emocí – tzv. impulziv-

ní jednání). 

 

Jak tlumit agresivní chování radí Říčan (Čapek, 2010a, s. 69–70): 

 užívat co nejvíce pochvaly; 

 zaměstnat atraktivní činností; 

 učit sociálním dovednostem; 

 povzbuzovat empatií; 

 pomáhat ve vybudování osobní perspektivy. 

 

1.6 Přístupy k žákům s nežádoucími projevy chování 

žáků 
 

Jistě má každý učitel své více či méně funkční mechanismy na momentální 

nekázeň žáka, případně skupiny žáků ve třídě. Pokud se však chování ne-

zlepšuje a tenduje k opakování, měl by učitel pracovat vědomě, cíleně 

a dlouhodobě na jeho zlepšování. Teprve v tom případě, že problém je jeho 

silami neřešitelný, by měl požádat o pomoc školské poradenské pracoviště. 

 

Operantní podmiňování zvyšuje pravděpodobnost, že žádoucí chování bude 

odměněno a nežádoucí chování zůstane bez odměny. Principy operantního 

podmiňování lze používat nejen u dětí, jež se chovají rušivě, ale i u dětí, 

které se ve třídě straní ostatních. Bendl (2011, s. 102–103) uvádí Čápových 

šest principů operantního učení, které jsou vhodné pro pedagogickou praxi:  

 odměnu je třeba udělovat bezprostředně; 

 postupné přibližování (zprvu odměňujeme i velmi malý úspěch dí-

těte, třeba i samotnou snahu); 

 zpočátku odměňujeme častěji s využitím malých odměn; 

 odměny dáváme jen za činnost (ne za uposlechnutí příkazu); 

 užití Premackova principu (méně oblíbená činnost může být posí-

lená činností oblíbenější);  

 

Modifikace chování ope-

rantním podmiňováním  
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 využití smlouvy (mezi učitelem a žákem, případně i mezi rodiči, 

přičemž se specifikuje požadované chování i následná odměna). 

 

Možnost, jak může učitel bojovat s nežádoucím chováním ve své třídě, na-

bízí také tzv. vyhasínání. Dle Bendla (2011, s. 104) funguje vyhasínání tak, 

že „pokud je kladný zpevňující podnět, který je udělován jedinci za dobro-

volné dodržování určitého chování, odstraněn či přestane-li existovat, do-

tyčný jedinec zvolna přestane tento vzorec chování projevovat“. Žáci pak 

začnou své návyky (libovolno zda žádoucí či nežádoucí) měnit ve chvíli, 

kdy přestanou být odměňováni.  

 

Vyhasínání z hlediska vědomého úsilí učitele může být záměrné a bezděč-

né. Pro záměrné vyhasínání nabízí Bendl (2011, s. 106) následující zásady:  

 přesně specifikujeme, jaký vzorec chování má vyhasnout;  

 zjistíme, které podněty kladně zpevňují toto chování; 

 vypracujeme plán odstranění zpevňujících podnětů;  

 vytvoříme realistický časový plán; 

 použijeme plán; 

 zhodnotíme úspěšnost odstranění návyku. 

 

Kromě toho dbáme na to, aby vyhasnutý vzorec nežádoucího chování nebyl 

nahrazen jiným nežádoucím vzorcem chování. Zároveň přitom posilujeme 

žádoucí alternativní vzorce chování. 

 

Pravidlo tvarování (formování) vypovídá o tom, že „nový vzorec chování 

se objeví tehdy, když ojedinělé projevy chování, které se podobají do určité 

míry novému (žádoucímu) chování, jsou kladně zpevněny a následující 

kladné zpevňující podněty jsou aplikovány pouze v případě, kdy se chování 

jedince stále více blíží novému (plánovanému) vzorci chování“ (Bendl, 

2011, s. 109). 

 

Pro zájemce 

Další možnosti, přesněji metody modifikace chování (zpevňování, generali-

zace, rozlišení, napodobování, systematické posilování), nabízí Bendl 

(2011, s. 112–132). 

 

1.7 Školská poradenská zařízení 
 

Pokud pedagog vyčerpal všechny možnosti pedagogické intervence a proje-

vy problémového chování žáka přetrvávají, je na místě obrátit se na odborná 

pracoviště, která by měla pomoci odhalit příčinu těchto projevů a doporučit 

odpovídající intervenci. Dle typu problému v chování jsou vyhledávana nej-

častěji školská poradenská zařízení, orgány sociálně-právní ochrany dětí, 

klinický psycholog či psychiatr. 

 

Pravidlo vyhasínání  

Pravidlo tvarování  
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Termín školská poradenská zařízení zahrnuje školní poradenské zařízení, 

pedagogicko-psychologické poradny a speciálněpedagogická centra.  

 

Úkoly školských poradenských zařízení ve vztahu k poskytovaným pora-

denským službám jsou vymezeny především v zákoně č. 561/2004 Sb. 

v § 16, 17 a 18, které stanovují základní pravidla pro vzdělávání dětí se spe-

ciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Poradenská zařízení při-

pravují podklady pro správní rozhodnutí realizovaná nejčastěji řediteli škol. 

 

Podrobněji jsou povinnosti školských poradenských zařízení specifikovány 

v navazujících legislativních předpisech, zejména ve vyhlášce č. 72/2005 

Sb. (novelizována vyhláškou č. 116/2011 Sb.), o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a ve vyhlášce 

č. 73/205 Sb. (novelizována vyhláškou č. 147/2011 Sb.), o vzdělávání žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných. (Zapletalová, 2006) 

 

1.7.1 Možnosti intervence v podmínkách školního poradenského 

pracoviště v poradenském zařízení 

 

Poradenská intervence v podmínkách školního poradenského pracoviště 

a pedagogicko-psychologické poradny se nevztahuje pouze na žáky samot-

né, ale také na další okruh osob kolem nich, především jejich rodiče, další 

členy rodiny, sociální skupiny, do kterých je dítě zahrnuto, a v neposlední 

řadě také na pedagogy. Pokud je intervence vyžádána pedagogem, tak i její 

výstup může být vztahován k němu a nesměřuje pouze k samotnému dítěti.  

 

Pro zájemce 

Je nezbytné si uvědomit, že pokud žák-klient nedosáhl plnoletosti, musí mít 

poradenský pracovník vždy od jeho rodičů či zákonných zástupců písemný 

souhlas s vyšetřením. Stejně tak i výsledky vyšetření a výstupy poradenské 

intervence jsou pedagogům poskytovány pouze se souhlasem rodičů či zá-

konných zástupců. (Pešová, Šamalík, 2006) 

 

Pro žáky s problémy v chování je specifická i skutečnost vnímání problé-

mového chování samotným dítětem.  

 

Mezi poradenská zařízení, která poskytují služby pedagogům, rodičům 

a žákům s problémy v chování, poruchami chování a se specifickými poru-

chami chování,  řadíme: 

 školní poradenská pracoviště; 

 pedagogicko-psychologickou poradnu; 

 středisko výchovné péče.  

 

Nebudeme se věnovat speciálněpedagogickým centrům, která nejsou pri-

márně určena pro danou cílovou skupinu. Zabývají se také projevy nápad-

Intervence v podmínkách 

školského poradenského 

pracoviště  

 

Školské poradenské praco-

viště  
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ného a problémového chování dětí, ale ty mnohdy vyplývají z jiných příčin 

než u osob s poruchou chování a se specifickou poruchou chování. 

 

Důležitá pasáž textu 

Střediska výchovné péče nejsou součástí školských poradenských zaří-

zení a jejich činnost je upravena jiným legislativním vymezením. 

V současné době (2012) je předložen návrh na jejich zařazení do školského 

poradenského systému, ve kterém mají opodstatněné postavení, ale zatím 

tento návrh neprošel schvalovacím řízením. 

 

1.7.2 Školní poradenská pracoviště  

 

Vzhledem k dlouhodobým trendům v práci s jedinci s problémy v chování, 

poruchami chování a se specifickými poruchami chování se jeví v resortu 

školství, mládeže a tělovýchovy jako klíčový úkol budování školních pora-

denských pracovišť. 

 

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 k 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. 

 

 

Školní poradenská praco-

viště  
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Pro zájemce 

 

Ve vyhlášce o poskytování poradenských služeb ve školách a školských po-

radenských zařízeních (72/2005 Sb.) jsou přesně formulovány a specifiko-

vány základní činnosti školního speciálního pedagoga, školního psychologa, 

výchovného poradce i metodika prevence.  

 

Důležitá pasáž textu 

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

se specifickými poruchami chování, s poruchami chování a emocí, jeví 

se školní poradenské pracoviště jako vhodný způsob systémového řešení pro 

včasnou intervenci se žákem a adekvátní možnost prevence rozvoje obtíží 

a problémů v chování v jeho přirozeném prostředí. Můžeme hovořit o tzv. 

základní linii pro práci s dětmi s psychosociálním ohrožením a narušením 

v hlavním školském 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 také vybavení 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.  

 

Poradenské služby ve škole jsou zaměřeny na: 

 prevenci školní neúspěšnosti; 

 primární prevenci rizikového chování; 

 kariérové poradenství; 

 odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami; 

 péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků; 

 průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem; 

 metodickou podporu učitelů při aplikaci psychologických a speciál-

něpedagogických poznatků a dovedností. 

 

1.7.3 Pedagogicko-psychologická poradna 

 

Pedagogicko-psychologická poradna je školské poradenské zařízení, jehož 

činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

 

Poradenské služby ve škole  

 

Užitečnost intervence  

Pedagogicko-psychologická 

poradna  
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhláškou č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních.  

 

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje služby pedagogického, psy-

chologického a speciálněpedagogického poradenství a pedagogicko-

psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou po-

skytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby po-

radny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pe-

dagogů a sociálních pracovníků. Odborní pracovníci by měli splňovat 

kvalifikační předpoklady a dbát na vysokou profesionální úroveň své práce. 

Psychologové se zabývají diagnostikou, tedy vyjasňováním charakteru 

a příčin vzniku problémů a řešením výchovných a vzdělávacích obtíží 

a problémů. Speciální pedagogové se zaměřují především na děti se speciál-

ními vzdělávacími potřebami, v některých týmech je i etoped, který se věnu-

je dětem a adolescentům s problémy v chování a poruchami chování.  

 

Mezi hlavní činnosti pedagogicko-psychologické poradny patří: 

 zjišťování připravenosti dětí pro povinnou školní docházku a dopo-

ručení vhodné formy vzdělávání; 

 realizace psychologických a speciálněpedagogických vyšetření pro 

zařazení žáků do škol, tříd, oddělení a skupin s upravenými vzdělá-

vacími programy pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním 

nebo psychosociálním znevýhodněním; 

 zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků ve školách, které 

nejsou samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; 

 poskytování poradenských služeb žákům se zvýšeným rizikem škol-

ní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním 

vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogům; 

 poskytování metodické podpory školám; 

 zajišťování prevence rizikového chování, realizace preventivních 

opatření a koordinace školních metodiků prevence.  

 

Pro zájemce 

Síť pedagogicko-psychologických poraden tvoří právní subjekty, které jsou 

zřizovány krajskými úřady, pouze dvě soukromé a jedna církevní poradna. 

V některých krajích dochází ke slučování pracovišť do jednoho právního 

subjektu, např. v Olomouckém kraji. Dostupnost je na celém území České 

republiky poměrně dobrá, ve většině krajů je snaha přibližovat školské po-

radenské služby a zřizovat odloučená pracoviště.  

 

V poradnách pracuje zhruba 1000 odborných pracovníků, nejvíce psycholo-

gů a speciálních pedagogů, dále i sociálních pracovníků a ostatních pedago-

gických pracovníků. 

 

Standardní činnosti porad-

ny  
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Činnost poraden je orientována především na diagnostiku a dále na násled-

nou intervenci. Aktuální diskuse o funkčnosti a efektivitě tohoto rozdělení 

a zvláště vymezení poměru těchto činností, tzn. kolik je diagnostiky (vý-

znamně převyšuje) a kolik následné intervence. V prvé řadě jde o otázku 

organizace celého poradenského systému v Česku, ale nepochybně se jedná 

i o přístupy a priority pracovníků jednotlivých pracovišť. Ty jsou patrné 

především u klientely s problémy v chování, kdy je následná intervence 

„téměř nutností“. I v tomto systému existují pracoviště, která zaměstnávají 

i etopedy, nabízejí individuální, skupinovou i rodinnou terapii pro danou 

cílovou skupinu.  

 

Specifika diagnostického procesu u dítěte s problémy v chování 

 

Okolnosti diagnostického vyšetření a následné intervence jsou dány legisla-

tivními předpisy. Cílem vyšetření je zjistit přítomnost či nepřítomnost zna-

ků, které vedou k přijetí některého z individuálních vzdělávacích opatření.  

 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se: 

 zdravotním postižením (specifické vývojové poruchy učení a chová-

ní); 

 zdravotním znevýhodněním (lehčí zdravotní poruchy vedoucí 

k obtížím v učení a chování); 

 sociálním znevýhodněním. 

 

Všechny tyto vymezené kategorie jsou posuzovány především podle toho, 

jaké konsekvence přinášejí pro vzdělávání žáka.  

 

Speciálněpedagogické či psychologické vyšetření není pouhou aplikací dia-

gnostických metod a nástrojů. Na počátku vyšetření by měl být stanovený 

cíl, tzn. k čemu bude toto vyšetření sloužit, na jaký projev dítěte se má za-

měřit. Speciální pedagog nebo psycholog by měli vždy vycházet z tzv. za-

kázky, kterou formuluje především rodič dítěte.  

 

Příklad 

Pokud je vyšetření iniciováno pedagogem, školou, mají rodiče i dítě obtíže 

při formulování důvodů smyslu vyšetření. Vždy je podstatný jejich postoj 

k vyšetření. (Lazarová, 2005) 

 

Důležitý je přístup každého poradenského pracovníka a jeho kompetence, 

tedy jeho práce se zakázkou, průběh vyšetření a kvalita vztahu a komunika-

ce s  klientem, volba diagnostických postupů, nástrojů a následná intervenč-

ní fáze. Završením je sdělení závěrů v rozhovoru s klientem či jeho zákon-

ným zástupcem a vytvoření závěrečné zprávy z vyšetření. Průběh vyšetření 

je předznamenán informovaným souhlasem klienta. Nezbytnou součástí 

je také respektování etických pravidel poradenské práce a zákonných norem, 

zejména pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Diagnostický proces  
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Vlastní vyšetření pak probíhá zpravidla ve třech fázích: 

 přípravná fáze – domluva se zadavatelem, upřesnění zakázky, za-

jištění prostředí pro samotné vyšetření, příprava testových a jiných 

materiálů, studium spisové dokumentace, stanovení hypotézy a po-

stupu vyšetření; 

 zahájení vyšetření – seznámení respondentů (klientů) s účelem vy-

šetření, jeho průběhem a způsoby nakládání se získanými údaji; 

 průběh vyšetření – je ovlivněn cílem vyšetření, ale také kvalitou 

přípravy vyšetření, na základě cíle může být stanoven diagnostický 

postup, vyšetření je uzavřeno krátkým rozhovorem s klientem, 

ve kterém jsou akcentovány kladné momenty spolupráce. (Zapleta-

lová, 2006) 

 

Při interpretaci výsledků vyšetření je nezbytné brát v úvahu všechny infor-

mace, které o klientovi jsou dostupné a byly získány z anamnézy, od rodičů, 

pedagogů, sociálních pracovníků, na základě znalosti školního prostředí 

a širšího okolí dítěte, z rozboru školních výsledků a především ze samotné-

ho vyšetření (tedy rozhovoru, pozorování a použitých diagnostických me-

tod). 

 

Jak uvádí Zapletalová (2006), rozhovor s rodiči dítěte po vyšetření je ozna-

čován jako „interpretační setkání“. Během něj dochází k upřesnění závěrů 

vyšetření a rodičům by měl být poskytnut dostatečný prostor k seznámení 

se závěry vyšetření i navrhovanými opatřeními. 

 

Příklad 

Poradenský pracovník by měl vždycky zvážit, co ví o pedagogovi, který mu 

poskytuje informace o dětech, jak o nich přemýšlí, jaké jsou jeho výchovné 

strategie, osobnostní charakteristiky a způsoby práce a spolupráce s žáky 

s problémy v chování a jejich rodiči. Zároveň by měl posoudit, jak je ovliv-

něn vlastními očekáváními, pokud dítě posílá „na vyšetření do poradny“, 

popřípadě předsudky – „co bych mohl čekat od dítěte z takové rodiny…“, 

„už jeho otec byl stejný“, „ zlobil už kočárku…“. 

 

Je podstatné odlišovat informace od hodnocení a dávat si pozor na tzv. 

přednastavení, které může vzniknout na straně speciálního pedagoga 

či psychologa vlivem hodnocení pedagogů ze školy, ale i rodičů, sociálních 

pracovníků a dalších odborníků, kteří již s dítětem pracovali. Nebezpečí 

spočívá v tom, že by se poradce neměl nechat ovlivnit a vést tím, jak pro-

blém dítěte identifikovali jiní, jaká je jejich zakázka. (Pešová, Šamalík, 

2006) 

Průběh vyšetření dítěte  
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Pro zájemce 

I u poradenského pracovníka se objevuje celá řada různých „přednastavení“, 

která vznikají na základě toho, co ví o osobnosti pedagoga, sociálního pra-

covníka a ostatních osob, které mu informace poskytují. Všechny tyto in-

formace a způsob jejich zpracování se podílejí na tom, jak je pracovník 

zpracovává a jakým způsobem si je vědom svých vnitřních i vnějších limitů, 

jak se zná, jakým způsobem je schopen reflektování. Tuto schopnost může 

rozvinout a prohloubit sebezkušenostním psychoterapeutickým vzdělává-

ním, tedy výcvikem. 

 

Kromě vstupních informací ze školy, od rodičů a anamnestických údajů 

je důležitou součástí vyšetření a posouzení sociální situace dítěte. Poraden-

ský pracovník by měl také zvážit: 

 okolnosti bydlení dítěte (počet osob v bytě, umístění bytu v lokalitě, 

kde je zvýšený výskyt projevů rizikového a problémového chování, 

místo, kde je nízká možnost nabídky volnočasových aktivit); 

 zaměstnání rodičů nebo jejich nezaměstnanost; 

 sociální podporu uvnitř rodiny; 

 sociálně-ekonomickou situaci rodiny; 

 podporu rodiny při přípravě dítěte na vyučování; 

 případnou spolupráci s orgány sociálně právní ochrany. (Zapletalo-

vá, 2006) 

 

Dítě se specifickou poruchou chování v pedagogicko-psychologické porad-

ně, tedy žák s narušením dílčích funkcí odpovědných za řízení, regulaci 

a integraci chování (ADHD, ADD, hyperkinetická porucha). U tohoto žáka 

byla porucha potvrzena na základě psychologického a speciálněpedagogic-

kého vyšetření; musí doložit ještě vyšetření od odborného lékaře, tedy pe-

dopsychiatra nebo neurologa, aby mohl být zařazen do kategorie žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Speciálněpedagogická péče, která je poskytována žákům zařazeným do re-

žimu speciálního vzdělávání ve speciální škole (pro danou cílovou skupinu 

v České republice ojedinělé, např. Speciální škola pro žáky se specifickými 

poruchami chování v Praze) či ve specializované třídě nebo vzdělávaným 

formou individuální integrace, zahrnuje intervenční programy, metody 

a techniky v oblasti speciálních dovedností zaměřených na odstraňování 

symptomů specifické poruchy chování.  

 

Příklad 

Problémy v projevech chování spojené se specifickou poruchou chování 

se obvykle projevují již před třetím rokem věku dítěte. Dítě je popisováno 

jako neposedné, neklidné, s malou potřebou spánku, rodiče těchto dětí býva-

jí často vyčerpaní, ale dokud dítě nenastoupí do školy, nepovažují často ak-

 

Dítě se specifickou poru-

chou chování v pedagogic-

ko-psychologické poradně  
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tivitu svého dítěte za výjimečnou. Vysoká impulzivita v kombinaci s nízkou 

schopností koncentrace pozornosti nedovoluje dítěti podávat školní výkon 

odpovídající jeho schopnostem. (Pešová, Šamalík, 2006) 

 

Specifika diagnostického postupu  

 

Symptomy specifické poruchy chování (ADHD, ADD, hyperkinetické po-

ruchy) jsme si podrobně vymezili v předchozím díle Prevence rizikového 

a problémového chování. Pouze znovu uvedeme, že o specifické poruše 

chování hovoříme tehdy, pokud se více příznaků poruchy projevuje po dobu 

minimálně tří měsíců.  

 

Nejčastější symptomy jsou hyperaktivita, nepozornost a impulzivita. Výraz-

ný vliv na školní fungování těchto dětí má samotné školní prostředí, složení 

třídního kolektivu, osobnost učitele a rodinné zázemí dítěte. Jak uvádí Za-

pletalová (2006), přibližně sedmdesát procent těchto dětí má ještě další při-

družené problémy, obvykle spojené s poruchou opozičního vzdoru, emoč-

ními poruchami, poruchy chování, specifickými vývojovými poruchami 

učení, narušenou komunikační schopností apod. 

 

Při diagnostikování této poruchy je důležité rozlišovat mezi skutečnou spe-

cifickou poruchou chování a symptomy, které se mohou sice projevovat ja-

ko daná porucha, ale jedná se o jiný problém či poruchu s odlišnými příči-

nami, například: 

 dítě s mentální retardací může vykazovat symptomy nepozornosti, 

impulzivity i hyperaktivity; 

 mimořádně nadané dítě s výraznými projevy hyperaktivity apod.; 

 dítě, které pochází z rodiny, kde je impulzivita součástí běžného ži-

vota rodiny, a tudíž je pro dítě normou v projevech chování; 

 úzkost, která se může projevovat jako hyperaktivita; 

 dítě, které je v kontaktu s dospělými v odporu, může tento vzorec 

chování převzít a odmítat plnění zadávaných úkolů. (Zapletalová, 

2006) 

 

Psycholog a speciální pedagog při vyšetření používá: 

 pozorování dítěte v průběhu vyšetření; zaměřuje se na pozornost 

dítěte při plnění úkolů, vždy je třeba brát v úvahu věk a skutečnost, 

že porucha pozornosti ovlivňuje nejenom paměť, ale celý proces 

učení a vybavování si; 

 testy na strukturu intelektových schopností (verbální a never-

bální); jsou užívané pro danou věkovou kategorii se zaměřením 

na rozbor výkonů dítěte (např. WISC III, SON-R), percepčně kogni-

tivní zkoušky sluchového vnímání a paměti, zrakového vnímání 

a paměti, pozornosti (např. číselný čtverec, Bourdonova zkouška); 

 speciální didaktické zkoušky; vztahují se k příslušné věkové kate-

gorii žáka a typu jeho problému (zkouška čtení, psaní, matematic-

kých schopností apod.); 

Obsah psychologického 

a speciálněpedagogického 

vyšetření  
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 testy speciálních schopností a jednotlivých psychických funkcí, 

zvláště testy organicity, zkouška motoriky, zkouška prostorové a ča-

sové orientace, vizuomotorické koordinace, vyšetření pozornosti, lo-

gopedické vyšetření, vyšetření osobnosti standardizovanými nebo 

projektivními technikami, pozorování a rozbor jednotlivých projevů 

chování dítěte, vyšetření rodinných vztahů apod.; 

 vyšetření vztahů v rodině; 

 posuzovací škály, např. škála symptomů ADHD; 

 projektivní metody, např. Baum test, test ruky, kresba postavy, 

kresba začarované rodiny, nedokončené věty; 

 pedagogickou diagnostiku; zahrnuje soubor výsledků školní práce 

dítěte ve vztahu k používaným metodám výuky, výkony žáka 

v jednotlivých vyučovacích předmětech, sledování koncentrace po-

zornosti a dalších projevů chování a v neposlední řadě uvedení pozi-

tivních výsledků ve školních výkonech dítěte. (Zapletalová, 2006) 

 

Příklad 

Z výše uvedené charakteristiky činnosti pedagogicko-psychologické porad-

ny je patrné, že její činnost je zaměřena na děti s problémy v chování, poru-

chami chování a se specifickými poruchami chování spíše okrajově a záleží 

na individuálních možnostech daného pracoviště, tzn. zda-li zde pracuje od-

borník, který má psychoterapeutické a další vzdělání pro práci s danou cílo-

vou skupinou. 

 

Pozn.: v předchozím textu jsme se zaměřili na diagnostický proces dítěte 

s problémy v chování, poruchou chování či se specifickou poruchou chování 

podmínkách pedagogicko-psychologické poradny. Převážně jsou využívány 

statické diagnostické metody, které jsou orientovány na aktuální výkon, tedy 

stav daného problému. Odlišnému přístupu v diagnostice a hodnocení dětí, 

tedy dynamické diagnostice, která je zaměřena na možnosti rozvoje dítěte, 

se budeme věnovat v poslední kapitole této studijní opory.  

 

1.7.4 Středisko výchovné péče 

 

Klíčový význam v systému  péče o děti s problémy v chování, poruchami 

chování a se specifickými poruchami chování zaujímají střediska výchovné 

péče (dále střediska). Střediska jsou součástí sítě školských zařízení preven-

tivněvýchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné vý-

chovy.  

 

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.  

 

 

Systém preventivně výchov-

né péče  
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Z této charakteristiky je patrné, že právě preventivněvýchovná péče by měla 

být v budoucnu akcentovaným a akceptovaným trendem v systému péče 

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

sítě nejenom ekonomické či organizační důvody, ale i skutečnost, že školská 

zařízení preventivně-výchovné péče spadají pod výše uvedená školská zaří-

zení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

 

Organizační rozdělení středisek 

 

V České republice funguje přibližně čtyřicet pracovišť středisek výchovné 

péče (zatím jsou zřizována jako samostatná oddělení diagnostických nebo 

výchovných ústavů), která mají formu: 

 ambulantní, 

 celodenní, 

 pobytovou. 

 

Cílové skupiny: 

 děti a žáci od 3 let do ukončení přípravy na povolání, nejdéle do 26 

let věku; 

 další účastníci práce s dítětem (rodiče, pedagogové a další osoby po-

dílející se na výchově) jsou chápáni jako partneři ve spolupráci; 

 střediska nezabezpečují péči o klienty, kteří mají z rozhodnutí soudu 

nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovu či předběžné 

opatření. 

 

Pro zájemce 

 

Mezi hlavní činnosti patří: 

 psychologická a speciálněpedagogická diagnostika poruch chování 

a sociálního vývoje; 

 intervence – jednorázová, krátkodobé či dlouhodobé vedení formou 

individuální, skupinové či rodinné terapeutické činnosti; 

 speciálněpedagogické a terapeutické programy pro jednotlivé skupi-

ny klientů; 

 speciálněpedagogické a terapeutické programy pro třídní kolektivy 

k prevenci a řešení šikany, školního násilí, zneužívání návykových 

látek apod.; 

 metodické schůzky a porady s pedagogickými pracovníky škol. 

 

Sociálně-právní ochrana 

 

V povědomí učitelské veřejnosti je mnohdy zakotvena představa, že orgán 

sociálně-právní ochrany je poslední možností, na kterou se mohou obrátit, 

pokud potřebují řešit problémy v projevech chování žáka. Rodiče dítěte 

se školou nespolupracují, problémy v projevech chování dítěte bagatelizují 

nebo již rezignovali, popřípadě vyčerpali všechny možnosti, které škola na-

 

Standardní činnosti  

Sociálně-právní ochrana  
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vrhla, a jejich výsledek neodpovídá očekávání všech zúčastněných stran. 

Co mohou pedagogové od pracovníků sociálně-právní ochrany očekávat? 

Sociální pracovníci mohou svým odborným postupem zajistit náhled 

na problematiku dítěte se zřetelem na jeho individuální specifika, rodinný 

kontext, socioekonomickou situaci a mohou nejen doporučit, ale i zpro-

středkovat vhodnou odbornou intervenci. Spolupracují zejména s pediatry, 

dětskými psychiatry, psychology, psychoterapeuty, speciálními pedagogy 

apod. Podmínkou spolupráce je zájem rodičů i samotného dítěte.  

 

Sociální pracovník se setkává nejenom s dítětem, ale i s jeho rodiči, popří-

padě celou rodinou.  (Stárková a kol., 2001) 

 

Příklad 

(Zájem o blaho dítěte) Jsou však i situace, kdy rodiče jednají proti zájmu 

dítěte a nepříznivě ovlivňují jeho další vývoj. V těchto případech 

lze v zájmu dítěte vůči jeho rodičům použít sankci dle zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, popřípadě i ustanovení 

trestního zákoníku (č. 40/2009 Sb., v platném znění). Stát je odpovědný 

za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich 

zdravého vývoje. 

 

Pro zájemce 

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) 

je nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte. Pedagogové někdy mívají poža-

davek směrem k sociálním pracovníkům OSPOD umístit dítě mimo rodinu, 

do zařízení institucionální výchovy. Tento požadavek nemusí být vždy ade-

kvátní situaci dítěte a jeho rodiny. Sociální pracovník v těchto případech 

musí vždy velice pečlivě zvažovat jakýkoliv zásah do výchovy dítěte, pře-

devším má snahu co nejméně narušit rodinné prostředí a vztahy členů rodi-

ny.  

 

(Výchovná opatření) Tyto závažnější zásahy lze použít v těch situacích, jest-

liže se všechna předchozí opatření směřující ke změně a nápravě minula 

účinkem nebo nebyla vzhledem k nezájmu rodičů či dítěte využita. Sociální 

pracovník může navrhnout již výše uvedená výchovná opatření ze strany 

obce (dle zákona č. 359/1999 Sb.): 

 napomenutí vhodným způsobem nezletilého, jeho rodičů či osob, 

které narušují jeho řádnou výchovu; 

 stanovit nad nezletilým dohled a provádět jej za součinnosti školy 

a jiných institucí v místě bydliště či na pracovišti; 

 uložit nezletilému některé z omezení, které může zabránit škodlivým 

vlivům na jeho výchovu. 
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Sociální pracovník také může navrhnout opatření soudu, např. ústavní nebo 

ochrannou výchovu.  Pro jejich nařízení, popřípadě uložení, však nestačí 

pouze skutečnost, že se u dítěte vyskytují poruchy chování, ale tyto poruchy 

chování musí ovlivňovat projevy v chování dítěte tak, že se dopouští rozsáh-

lého záškoláctví, útěků z rodiny, páchá činy jinak trestné, svými projevy 

fyzické agrese ohrožuje okolí apod.  

 

Nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy by měl vždy 

předcházet dobrovolný pobyt dítěte ve středisku výchovné péče či v jiném 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. (Richter a kol., 2011) 

 

Shrnutí 

V této kapitole jsme se věnovali žákům s problémy v chování, poruchami 

chování a se specifickými poruchami chování. Ve škole takové dítě nejen 

výrazně narušuje průběh samotného vyučovacího procesu, ale projevy jeho 

chování jsou patrné i o přestávkách  nebo na mimoškolních akcích. Pokud 

přesáhnou kompetence pedagoga, může se obrátit buď na pracovníky škol-

ního poradenského pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny, nebo 

střediska výchovné péče (pokud je spádově dostupné). Vymezili jsme mož-

nosti, které mají sociální pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany při prá-

ci s dětmi s problémy v chování a s poruchou chování. 

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Jak se změnila současná rodina oproti typické rodině minulého stole-

tí? 

2. Proč je dnes potřeba disciplína clasroom management? 

3. Co je to kázeň, sebekázeň a jaké jsou faktory ovlivňující kázeň? 

4. Vymezte třídní klima a jeho činitele. 

5. Charakterizujte suportivní výukové metody. 

6. Vymezte poradenské služby pro žáky s problémy v chování ve škol-

ství. 

7. Charakterizujte činnost pedagogicko-psychologické poradny. 

8. Uveďte cíle působení školních poradenských pracovišť. 

9. Specifikujte cílové skupiny klientů střediska výchovné péče. 

10. Vymezte činnost sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Pojmy k zapamatování 

kázeň 

pedagogicko-psychologická poradna 

problémový žák 

přímá pedagogická intervence 

sociálně-právní ochrana dětí 

Ústavní nebo ochranná 

výchova  
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středisko výchovné péče 

suportivní výukové metody 

šetření míry nekázně 

školní poradenské pracoviště 
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Průvodce studiem 

V kapitole jsme se zaměřili na okolnosti, které ovlivňují pedagogickou in-

tervenci, tedy autoritu učitele a faktory, jež ovlivňují kázeň a klima ve třídě. 

Popsali jsme diagnostický proces i následnou intervenci v podmínkách pe-

dagogicko-psychologické poradny a stručně jsme vymezili činnost orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí a v kontextu školských poradenských pracovišť 

i střediska výchovné péče, kterému bude věnována následující kapitola. 
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2 Možnosti intervence v podmínkách 

preventivně výchovné péče 
 

Cíle 

Cílem kapitoly je seznámit se střediskem výchovné péče, nastínit jeho funk-

ci a možnosti v péči o klienta. Zaměříme se na charakteristiku cílových sku-

pin, pro které jsou služby střediska určeny, a vymezíme možnosti a perspek-

tivy rozvoje systému preventivně výchovné péče. 

 

Po prostudování kapitoly byste měli být schopni: 

 vysvětlit náplň činnosti střediska; 

 znát charakteristiku klientů, pro které je středisko určeno; 

 porozumět rozdílu mezi ambulancí a pobytovým oddělením; 

 seznámit se s navrhovanými změnami v činnosti středisek v České 

republice; 

 vymezit potenciál a perspektivy rozvoje preventivně výchovné péče. 

 

Průvodce studiem 

Středisko výchovné péče má klíčovou roli v systému preventivně výchovné 

péče o děti s problémy v chování, poruchami chování a se specifickými po-

ruchami chování. Předpokládáme, i vzhledem k navrhovaným změnám 

v systému péče o ohrožené děti v České republice, že jeho význam bude na-

růstat a bude se rozšiřovat četnost jejich pokrytí dle potřeb regionů. 

 

2.1 Středisko výchovné péče 
 

Středisko výchovné péče je zařízení, které se zaměřuje na výchovné pro-

blémy dětí a mládeže. Je to školské zařízení, jež poskytuje preventivně vý-

chovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, případně do ukončení je-

jich přípravy na budoucí povolání.  

 

Středisko přijímá do péče klienty, u nichž dominuje porucha chování, 

ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné 

výchovy.  

Středisko nabízí služby formou ambulantní nebo pobytové péče.  

 

2.1.1 Ambulantní oddělení 

 

Ambulantní oddělení pomáhá dětem a mladistvým s výchovnými problémy, 

poruchami chování a s probíhající vývojovou krizí v prepubertě a pubertě. 

Ambulantní péče je poskytována klientům bezplatně. 

 

 

Středisko výchovné péče  

Ambulantní oddělení  
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Na ambulantním oddělení si klient může v bezpečném prostředí promluvit 

o možnostech řešení obtíží, ujasnit si náhled na chování, které ho přivádí 

do konfliktu s okolím. Nejčastěji v ambulanci pracuje s psychologem nebo 

se speciálním pedagogem. Pracuje se převážně s celým rodinným systémem 

(rodiče, sourozenci) a po ukončení práce odchází klient domů.  

V případě, že se při ambulantní péči zjistí, že je potřeba oddělit klienta 

od vlivu vrstevnické party, zajistit péči s důrazem na režim dne, nastartovat 

návyky přípravy do školy, sebeobslužné činnosti apod., je možné navrhnout 

umístění na pobytové oddělení střediska. 

 

Výhody ambulantní péče: 

 je relativně snadno dostupná a není náročná na čas; 

 klient není vytržen z prostředí, v němž žije; 

 je možné mnohem rychleji ověřovat pozitivní změny v rodinném 

prostředí a posilovat jejich funkčnost; 

 klient nepřeruší školní docházku; 

 snadněji se „utají“ využívání pomáhajících služeb, což může klient 

vnímat jako bezpečnější formu pomoci; 

 rodiče mohou téměř okamžitě po ukončení sezení aplikovat a zkou-

šet nové přístupy a startovat a podporovat proces změny. 

 

Nevýhody ambulantní péče: 

 není příliš účinná v rodinách s nedůslednou výchovou, u nichž se na-

startovaná změna velmi rychle vrací do starých kolejí; 

 klient, případně rodiče se dokážou při relativně krátkém sezení pře-

tvařovat, případně se během konzultace neprojeví to, co v životě při-

náší těžkost (záchvat zlosti, trucovitost, házení věcmi, vulgární reak-

ce apod.); 

 s klientem se nepracuje v přítomnosti vrstevníků a je obtížné měnit 

komunikaci směrem k vrstevníkům; 

 je obtížné pracovat s podceňováním, nižším sebevědomím 

v kontaktu s vrstevníky, případně korigovat vztah k opačnému po-

hlaví. 

 

2.1.2 Pobytové oddělení 

 

Pobytové oddělení poskytuje dobrovolný diagnostický pobyt, který trvá 

zpravidla dva měsíce.  

 

Dobrovolnost je zajištěna souhlasem klienta a zákonného zástupce.  

 

K nástupu na pobyt je nutné doporučení ambulantního oddělení v případech, 

kdy pobytová péče zajistí efektivnější nastartování požadované změny cho-

vání. 

 

Vzhledem k délce pobytu (2 měsíce) navštěvují klienti školu, která je sou-

částí střediska, případně je uzavřena smlouva se školou v okolí.  

Pobytové oddělení střediska 

výchovné péče  
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Během pobytu je dětem zajištěno stravování, mají k dispozici odborný tým 

pracovníků, který společně s nimi hledá cesty k řešení jejich obtížných situ-

ací. Používá se forma individuální, rodinné nebo skupinové terapie. Dále 

je aplikována arteterapie, muzikoterapie a pracovní terapie. Velmi důležitou 

součástí je jasně strukturovaný den a důsledné dodržování režimu, zejména 

v případě, že klient zažíval bezhraniční výchovu ze strany rodičů.  

 

Cílem pobytu je zlepšit komunikaci a rozvíjet sebedůvěru a odpovědnost 

za vlastní chování. Současně je posilována role celé rodiny, neboť součástí 

pobytového programu jsou společné konzultace s rodiči. 

 

Pro zájemce 

Na pobytovém oddělení jsou klienti součástí výchovné skupiny, která 

má max. osm členů, a to jak dívek, tak i chlapců. 

 

Pro zájemce 

Výchovné skupiny mohou být otevřené nebo uzavřené. Obojí má své výho-

dy i nevýhody. 

 

Otevřená skupina 

 

Skupina nemá společný start a společný konec pobytového programu. 

Ze skupiny průběžně odcházejí účastníci, kteří dokončili dvouměsíční pobyt 

a na jejich místa přicházejí další zájemci. Výhodou otevřené skupiny je rov-

noměrné a průběžné doplňování zájemců o službu v průběhu roku. Skupina 

se snadno doplní o účastníky v případě nemoci, nenastoupení na pobyt 

či vypadnutí účastníka z jiných důvodů. Seznámení nově příchozích 

s režimem pobytu je rychlejší, hodně se mohou naučit od pobytově starších 

klientů. Nevýhodou otevřené skupiny je riziko mazáctví, rozdílné pozice při 

hodnocení a z nich plynoucí výhody. To mohou nově příchozí vnímat jako 

nespravedlnost. 

 

Uzavřená skupina 

 

Výchovná skupina společně začíná a společně končí. Výhodou uzavřené 

skupiny je dynamika nově vznikající skupiny, na které se dají dobře ukázat 

vztahové mechanismy.  To usnadňuje náhled na chování a nastartování 

změn. Startovní pozice je stejná pro všechny účastníky pobytu. Stejně tak 

nedochází k předávání „mazáckých“ nepsaných pravidel do dalších skupin, 

které je obtížné eliminovat u otevřených skupin.  

 

 

Otevřená skupina  

Uzavřená skupina  
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Podmínky pro umístění klienta na pobytové oddělení 

Pro umístění klienta na pobyt je nutné splnit několik podmínek: 

 mít doporučení ambulantního oddělení k umístění na pobytové od-

dělení; 

 uzavření smlouvy mezi střediskem, klientem a zákonnými zástupci; 

 vypracovaný individuální studijní plán od kmenové školy; 

 uhrazení nákladů za pobyt (strava, příspěvek na ubytování). 

 

Výhody pobytového oddělení: 

 vytržení klienta z vlivu vrstevnické skupiny, která na něj má špatný 

vliv; 

 možnost dlouhodobého sledování chování, dostatečný časový pro-

stor k nastartování pozitivní změny; 

 možnost využití vlivu členů výchovné skupiny pro nácvik komuni-

kace s vrstevníky; 

 možnost získání okamžité pomoci od pracovníků v případě vzniku 

akutní krize; 

 možnost naučit se dodržovat pevný režim dne s jasnou strukturou; 

 nastartování pravidelné přípravy do školy, často spojené se zlepše-

ním prospěchu díky důslednosti. 

 

Nevýhody pobytového oddělení: 

 dlouhodobé vytržení z kmenové školy, riziko obtížnějšího navázání 

na dění ve třídě; 

 riziko označkování – to je ten z „pasťáku“; 

 obava z návratu a z reagování na „hloupé dotazy“. 

 

2.1.3 Následná péče 

 

Následná péče je důležitou složkou pomoci po ukončení pobytu. Pomáhá 

klientovi překonat obavy a těžkosti návratu do běžného života. Klient 

má možnost nadále využívat služby ambulantní péče a společně 

s pracovníky minimalizovat těžkosti plynoucí z návratu po pobytu. Pro kli-

enty je důležitý kontakt s lidmi, ke kterým si během dvou měsíců našli cestu 

a kteří získali jejich důvěru.  

 

2.2 Silné a slabé stránky středisek 
 

Střediska výchovné péče vznikla jako „mladá“ poradenská zařízení, která 

doplnila nabídku pedagogicko-psychologických poraden. Vznikala postupně 

v regionech na základě požadavků daného terénu, a proto z počátku dochá-

zelo k poměrně pestré profilaci činností. V současné době se střediska zamě-

řují převážně na výchovné problémy dětí a mládeže. 

 

Podmínky pro umístění 

klienta na pobytové odděle-

ní  

Následná péče  
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2.2.1 Silné stránky 

 

Vzhledem k tomu, že střediska vznikala jako jedno z posledních poraden-

ských zařízení, bylo možné využít zkušeností ostatních poradenských zaří-

zení, a to zejména v oblasti vzdělání pracovníků, kvality jejich výcviků 

a supervize jako podmínky pro práci s klientem. Dále to byla flexibilita prá-

ce a šířka nabídky zájemcům o služby. Velkou výhodou středisek je posky-

tování služeb na základě dobrovolnosti, což je základní podmínka pro aktiv-

ní spolupráci a nastartování náhledu na sebe, své chování, seberegulaci 

a z ní vyplývající změny přístupu k životu. 

 

2.2.2 Slabé stránky 

 

Mezi slabé stránky patří nerovnoměrné zastoupení středisek v jednotlivých 

krajích. Jsou místa, kde své služby nabízí hned několik středisek a klient 

si může vybírat. Na druhé straně jsou oblasti, kde není žádné pokrytí. Stejně 

tak je poměrně malá kapacita jednotlivých středisek a často poptávka převy-

šuje nabídku. Dále došlo ke sloučení středisek výchovné péče s dalšími in-

stitucemi (diagnostické ústavy, výchovné ústavy). Tím se pro mnohé klienty 

setřel rozdíl mezi nařízenou a nenařízenou péčí, zvláště pokud instituce mají 

i společné sídlo. 

 

2.3 Perspektiva rozvoje středisek 
 

Střediska výchovné péče mají určitě v poradenském systému své místo. 

Vzhledem k narůstající bezhraniční výchově v rodinách lze očekávat, 

že bude přibývat požadavků na služby středisek. Bude nutné se mnohem 

více zaměřit na spolupráci s celým rodinným a školním systémem, který 

dítě ovlivňuje. Stejně tak bude přibývat požadavků od rodičů zaměřených 

na to, jak vlastně vychovávat děti. Věta „Co s ním mám dělat?“ zaznívá 

v poslední době poměrně často. A stejně důležité je odpovídat „Bez Vás 

to nepůjde!“, protože střediska nikdy nebudou autoservisem pro děti. 

 

Shrnutí 

Střediska výchovné péče mají své nezastupitelné a klíčové místo v systému 

preventivně výchovné péče o ohrožené děti. Pracují komplexně 

jak s dítětem, tak s jeho rodinou a dalšími důležitými osobami. Spolupracují 

se školou a dalšími odborníky, a tímto vytvářejí podmínky pro změnu 

v projevech chování dítěte. 

Perspektiva rozvoje středi-

sek  
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Specifikujte náplň a standardní činnosti střediska výchovné péče. 

2. Vymezte rozdíl mezi ambulantní částí střediska výchovné péče a po-

bytovým oddělením. 

3. Charakterizujte cílové skupiny klientů středisek. 

4. Uveďte silné a slabé stránky zařízení preventivně výchovné péče. 

5. Specifikujte možnosti rozvoje středisek v rámci systému péče 

o ohrožené děti v České republice. 

 

Pojmy k zapamatování 

ambulantní a pobytová část 

individuální práce 

poradenská intervence 

preventivně výchovná péče 

práce se skupinou 

práce s rodinou  

středisko výchovné péče 

terapeutická intervence 
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Průvodce studiem 

V předcházející kapitole jsme se zaměřili na činnost středisek výchovné pé-

če, jejichž význam v systému péče o ohrožené děti považujeme za klíčový 

vzhledem k perspektivám jejich rozvoje. Věříme, že poznatky pro vás byly 

užitečné a dokážete je komparovat s poznatky v následujících kapitolách. 
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3 Dětský diagnostický ústav jako 

součást péče o ohrožené děti 
 

Cíle 

Tato kapitola má za cíl osvětlit činnost diagnostických ústavů, seznámit 

s tím, co se po přijetí do tohoto druhu zařízení s dětmi děje, jaké jsou ambi-

ce a cíle pobytu v diagnostickém ústavu, mechanismy přijímání, činnosti, 

odchodu atd. Součástí je stručná charakteristika umístěných dětí, možné 

prognózy, včetně konkrétních praktických příkladů. 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:  

 charakterizovat diagnostický ústav a jeho postavení v systému; 

 popsat nejčastější příčiny umístění dětí mimo vlastní rodinu; 

 mít přehled o jednotlivých částech činnosti diagnostického ústavu; 

 získat povědomí o základních praktických činnostech; 

 orientovat se ve spolupracujících institucích; 

 seznámit se s částí konkrétních používaných technik. 

 

Průvodce studiem 

V následující kapitole se budeme věnovat charakteristice diagnostického 

ústavu, který patří mezi „tradiční“ zařízení institucionální výchovy a společ-

ně s dalšími subjekty vytváří systém péče o ohrožené děti v České republice. 

Na praktických příkladech a ukázkách si přiblížíme standardní činnosti pra-

covníků tohoto zařízení. 

 

3.1 Cílová skupina 
 

Do dětského diagnostického ústavu (dále jen DDÚ)  jsou přijímány děti pl-

nící povinnou školní docházku, a to na základě usnesení o předběžném opat-

ření, nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné výchovy a na základě 

dohody s osobami odpovědnými za výchovu. Většinou se jedná o důvody 

výchovné. Z čistě sociálních příčin (ztráta bydlení, nedostatečná péče rodičů 

a podobně) jsou děti umísťovány přímo do dětského domova (administra-

tivně), tedy bez pobytu v DDÚ. Většinou se jedná o mladší děti. Do DDÚ 

jsou tyto děti přijímány jen výjimečně, například se starším problémovým 

sourozencem nebo pokud je v zájmu dítěte provedení diagnostiky. Nízká 

sociokulturní úroveň rodiny a špatné výchovné prostředí často ovlivňuje 

predelikventní nebo delikventní chování dětí, takže u starších dětí se již vět-

šinou při umístění kombinují důvody sociální i výchovné. V DDÚ se mů-

žeme setkat s dětmi, u kterých se projevuje problémové chování zejména 

neakceptovatelným jednáním ve škole (nerespektování pedagogů, neplnění 

povinností, vulgarita vůči spolužákům i pedagogům, fyzické napadání, zá-

 

 

Dětský diagnostický ústav  
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školáctví), dále v rodině (nerespektování rodičů, agresivita, ničení majetku, 

útěky z domova, krádeže, zneužívání návykových látek a podobně). 

V rodinách samotných se jako negativní jeví nízká sociokulturní úroveň ro-

diny, nedostačující bytové podmínky (bez elektřiny, vody, plynu, zcela ne-

vhodné hygienické podmínky), alkoholismus rodičů, zneužívání návyko-

vých látek, trestná činnost rodičů, výkon trestu odnětí svobody. 

 

Zkráceně řečeno jsou tedy do DDÚ umisťovány z rodinných důvodů děti, 

o které se rodiče neumějí postarat (mladí rodiče, existenční problémy, ne-

vyzrálé osobnosti mentálně či jinak deficitní atd.), nechtějí postarat (roz-

chod s partnerem, kdy jiný dítě odmítá, abúzus OPL, asociální osobnost aj.) 

nebo nemohou postarat (nemoc, sociální poměry, výkon trestu, zdravotní 

omezení aj.). 

                                                                                                                     

Dále je důvodem také nevhodné chování rodičů k dětem – příliš autoritativ-

ní přístup, protežování sourozenců, násilné chování vůči dětem, nedostateč-

ná péče. Setkali jsme se i s případy, kdy rodiče své děti prostě opustili. 

 

Příklad 

Děti umístěné v DDÚ se nezřídka dopouštějí trestné činnosti, jako jsou 

zejména krádeže, distribuce a abúzus drog, ale i loupežná přepadení, fyzická 

napadení apod. DDÚ také provádí diagnostiku dětí, které byly do dětských 

domovů umístěny bez diagnostického pobytu, nebo dětí, které tento pobyt 

již prodělaly, ale postupem času nastaly změny v jejich chování. Toto cho-

vání už nemusí odpovídat jejich umístění v dětském domově. Po skončení 

pobytu je možný návrat do původního zařízení nebo přemístění do jiného 

typu zařízení. Domovy dostanou doporučení pro další práci s dítětem (kom-

plexní diagnostická zpráva).  

 

3.2 Kontrolní činnost 
 

Chod zařízení je kontrolován nadřízeným orgánem (MŠMT), Českou školní 

inspekcí, NKÚ. Jednou za čtvrt roku provádějí pracovníci okresního státní-

ho zastupitelství prověrku v rámci dozoru nad dodržováním právních před-

pisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy. Soustředí se na to, zda zařízení 

vede povinnou dokumentaci, zda jsou dodržovány právní předpisy o přijí-

mání a umísťování dětí a povolování jejich pobytu mimo zařízení, zda jsou 

dodržovány právní předpisy o právech a povinnostech dítěte umístěného 

v zařízení, a zejména, zda způsob výkonu ÚV nebo OV neohrožuje nebo 

nenarušuje splnění účelu této náhradní výchovné péče. Kontrolují, zda zaří-

zení neprodleně odesílá příslušným orgánům a pověřeným právnickým nebo 

fyzickým osobám žádosti, stížnosti nebo návrhy dítěte, zda jsou uplatňová-

ny a dodržovány právní předpisy při realizaci opatření ve výchově a zda 

rozhodnutí a postupy ředitele zařízení odpovídají zákonům a jiným právním 

předpisům. Státní zástupci přezkoumávají vnitřní řád, roční plán výchovné 

a vzdělávací činnosti, týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti, kni-

Důvody umístění  

 

Kontrolní činnost  
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hu pošty, knihu denní evidence zařízení, knihu úředních návštěv, knihu 

ostatních návštěv a zejména osobní dokumentaci umístěných dětí. 

 

3.3 Před umístěním do DDÚ 
 

O potřebě umístit dítě informují pracovníky diagnostického ústavu pracov-

níci městských úřadů (orgánu sociálně-právní ochrany dětí) – kurátoři pro 

mládež, sociální kurátoři, sociální pracovníci, pracovníci náhradní rodinné 

péče, terénní pracovníci apod. (dále jen pracovník SPOD). 

 

Se sociálními pracovnicemi DDÚ domluví možnosti přijetí podle typu před-

běžného opatření a podle kapacitních možností, eventuelně možnost 

či vhodnost přímého administrativního umístění do následného zařízení.  

 

Oblast sociálně právní ochrany dětí upravuje zákon č. 359/1999 Sb.  Pro 

účely tohoto zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba. Dle výše zmíněného 

zákona rozumíme sociálně-právní ochranou dětí zejména ochranu práva dí-

těte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, 

včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených 

funkcí rodiny. 

 

Sociálně-právní ochranu (dále jen SPOD) zajišťují orgány sociálně-právní 

ochrany v rámci městských úřadů nebo magistrátů měst. Zákon vymezuje 

děti, kterým věnují orgány SPOD pozornost. Jedná se například o děti, které 

osiřely nebo jejichž rodiče neplní povinnosti, které vyplývají z rodičovské 

zodpovědnosti, dále o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (za-

nedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, živí 

se prostitucí, spáchaly trestný čin, dopouští se útěků od rodičů apod.). 

 

Možnosti práce pracovníků SPOD s dětmi: výchovné pohovory s kurátorem, 

návštěvy v rodinách, spolupráce se školou, doporučení a pomoc při vyhle-

dávání odborné péče (psycholog, psychiatr, pedagogicko-psychologická po-

radna), preventivně výchovná péče – ambulance nebo pobyt, na doporučení 

dětského psychiatra pobyt v psychiatrické léčebně, využívání služeb nezis-

kových organizací (např. Fond ohrožených dětí, Charita), preventivně vý-

chovné tábory, návrh soudu na uložení dohledu, výchovného opatření 

(předběžné opatření, nařízená ústavní výchova a uložená ochranná výcho-

va). 

  

3.3.1 Náplň práce sociální pracovnice v DDÚ 

 

Sociální pracovnice dětského diagnostického ústavu: 

 provádí samostatný výkon náročných specializovaných agend v péči 

o občany a skupiny;   

 v nepříznivé sociální situaci;  

 zajišťuje sociálně-právní poradenství; 

Spolupráce s orgánem so-

ciálně-právní ochrany dětí  

Sociálně-právní ochrana 

dětí  

Standardní činnosti sociální 

pracovnice DDÚ  
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 poskytuje soustavnou sociální pomoc v přímém styku s občany, kteří 

se dostali do nepříznivé sociální situace; 

 zajišťuje sociálně-právní záležitosti dětí a vede jejich osobní spisy, 

zabezpečuje komplexnost dokumentace; 

 zajišťuje administrativní stránku přijímání, přemístění a propouštění 

dětí; 

 zprostředkovává styk s úřady, OPD, soudy, PČR a zákonnými zá-

stupci;  

 připravuje podklady pro rozhodnutí soudu, podmíněné propuštění 

dětí, pro zrušení nebo prodloužení ústavní výchovy, udržuje styk 

s prostředím, do kterého děti odešly, a sleduje jejich další vývoj; 

 zajišťuje dopravu dětí z útěku, doprovod k soudnímu jednání, vyšet-

řování, k lékaři apod.; 

 píše hlášení, dopisy, vede zdravotní dokumentaci, zdravotní zázna-

my, sleduje zdravotní stav dětí apod.; 

 zajišťuje dozor a péči o nemocné v dopoledních hodinách, doplňuje 

podle potřeby léky, zodpovídá za správné podávání léků; 

 vede evidenci úrazů, hlášení o úrazu; 

 vede knihu úředních i ostatních návštěv, evidenci útěků; 

 zajišťuje inventarizaci svěřených prostředků a v případě potřeby plní 

i další úkoly a nařízení podle pokynů vedení zařízení; 

 dodržuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a práce i požární 

ochrany; 

 dle potřeby se účastní pracovních cest. 

 

Děti jsou do DDÚ přijímány na základě předběžného opatření, ústavní vý-

chovy, ochranné výchovy nebo smlouvy o přijetí klienta na diagnostický 

a preventivně výchovný pobyt. 

 

Základní terminologické vymezení 

 Předběžné opatření – podle § 76 a) o. s. ř. – pracovník SPOD podá 

návrh soudu a soud musí do 24 hodin rozhodnout (nařídí, nebo nena-

řídí PO). Pokud nařídí, bývá vykonatelné okamžikem vyhotovení, 

soudní vykonavatel (někdy s pracovníkem SPOD) dítě přiveze. Toto 

předběžné opatření se vydává v případě, že je ohrožen život nebo 

zdraví dítěte, popř. je z nějakého důvodu potřeba situaci bezodklad-

ně řešit. Předběžné opatření podle 76 a) má platnost jeden měsíc, po-

té ho musí soud prodlužovat.  

 Předběžné opatření – podle § 76 b) o. s. ř. – vydává se v případě, 

že situace není úplně vyhrocená, ale je třeba ji řešit rychleji než naří-

zením ÚV. Soud rozhoduje do 7 dnů, PO musí nabýt vykonatelnosti, 

poté může být dítě přijato.  

 Ústavní výchova – navrhují rodiče nebo OSPOD; jedná se o trvalej-

ší řešení, kdy je předpoklad, že se situace v nejbližší době nezmění. 

Soud ji může zrušit.  

 Ochranná výchova (zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mláde-

že za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže) – děti s OV 

se po diagnostickém pobytu umísťují do DDŠ nebo VÚ, ve kterých 
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jsou skupiny dětí s OV, nebo do zařízení, kterým byla udělena vý-

jimka od MŠMT.  

 Vykonatelnost rozhodnutí – spočívá v jeho přímé vynutitelnosti 

prostřednictvím státní moci nebo pod její kontrolou; vykonatelnost 

je vlastností rozhodnutí, která má velmi blízko k jeho autoritativnosti 

(vykonatelnost nemusí u téhož rozhodnutí existovat současně 

s právní mocí – ačkoliv tomu tak obvykle bývá). 

 Nabytí vykonatelnosti – okamžik, k němuž se rozhodnutí stává vy-

konatelným. U rozsudků na plnění nabývá rozsudek vykonatelnosti, 

jakmile uplyne lhůta k plnění (tzv. pariční lhůta), která činí obvykle 

3 dny od právní moci rozsudku a 15 dní, jde-li o vyklizení bytu. Tato 

lhůta může být nahrazena delší lhůtou soudcovskou nebo rozložením 

plnění na splátky (rozsudek je pak vykonatelný ohledně splátek, kte-

ré se již podle rozsudku staly splatnými). Není-li v rozsudku uložena 

povinnost k plnění, je rozsudek vykonatelný, jakmile nabyl právní 

moci. 

 Předběžná vykonatelnost – předběžně vykonatelné rozsudky jsou 

vykonatelné, i když nejsou pravomocné – je tak stanovena výjimka 

z pravidel stanovících, kdy rozsudek nabývá vykonatelnosti. Jde 

o rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny 

za poslední 3 měsíce před vyhlášením rozsudku a k navrácení dítěte. 

Předběžnou vykonatelnost může soud na návrh přiznat, jestliže 

by účastníku hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné 

újmy. Lhůta k plnění u rozsudků předběžně vykonatelných není zá-

konem časově určena, je třeba, aby ji určil soud; počátkem jejího bě-

hu je doručení rozsudku tomu, kdo má plnit. 

 

Příjem dítěte do diagnostického ústavu 

 pracovník SPOD diagnostický ústav telefonicky informuje o tom, 

že má v péči dítě, u kterého zvažuje umístění na diagnostický pobyt; 

 podá informace o osobních datech dítěte, důvodech umístění, druhu 

výchovného opatření, celkové rodinné situaci;  

 v případě, že je předběžné opatření vykonatelné, ÚV nebo OV pra-

vomocná, domlouvá se termín přijetí dítěte do zařízení; 

 při přijetí dítěte k pobytu do DDÚ předkládá orgán sociálně-právní 

ochrany nebo osoba odpovědná za výchovu pravomocné rozhodnutí 

nebo předběžné opatření soudu nebo písemnou žádost o přijetí, 

osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců ces-

tovní pas, poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového lis-

tu s vyznačením roku školní docházky. Dále předává průkaz zdra-

votní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti k umístění dítěte do DDÚ ne starší tří dnů a písemné 

vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte (dle zákona 

č. 109/2002 Sb.); 

 dítě k přijetí doprovází rodiče, popř. jiní příbuzní – v případě PO 

dle § 76 b) o. s. ř. nebo ÚV, OV může být přítomen i pracovník 

SPOD; 

 u PO dle § 76 a) o. s. ř. děti přiváží soudní vykonavatel, někdy 

za přítomnosti kurátora 



46 Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování 2 

 

 

 pokud dítě přiveze rodič, seznamujeme ho s chodem zařízení, 

s odbornými pracovníky, kteří budou s dítětem pracovat, 

s možnostmi kontaktu s dítětem, s průběhem pobytu, možnostmi ná-

vratu do rodiny, eventuelně typy zařízení, do kterých je možné děti 

po pobytu umístit.  Předáváme rodičům formuláře k vyplnění (do-

tazník rodičům, souhlas zákonného zástupce s lékařským a psycho-

logickým vyšetřením, žádosti o povolení pobytu dítěte v rodině 

apod.) U příjmu bývají přítomni psycholožka a etoped. Získáváme 

od rodičů potřebné informace o dítěti, o rodinné situaci;  

 sociální pracovnice oznámí přijetí dítěte do tří pracovních dnů sou-

du, OSPOD a osobě odpovědné za výchovu. Zároveň zahajuje 

správní řízení ve věci umístění dítěte po ukončení jeho pobytu 

v diagnostickém ústavu.  

 

Sociální, rodinná, osobní anamnéza dítěte je součástí komplexní diagnostic-

ké zprávy. Je zpracovávána z podkladů dodávaných pracovníky SPOD, ro-

diči (osobami odpovědnými za výchovu), kmenovou školou, ze zpráv od-

borných pracovišť (PL, PPP, psychologických ambulancí, SVP apod.) 

 

3.4 Odchod dítěte z diagnostického ústavu 
 

Na základě závěrů porady pedagogických pracovníků jsou děti umísťovány 

do příslušných zařízení, tedy dětského domova, dětského domova se školou 

nebo výchovného ústavu. Sociální pracovnice domluví termín přijetí do dal-

šího zařízení, nachystá potřebné podklady k umístění, realizuje převoz. 

Rozhodnutím o umístění dítěte ukončuje správní řízení. O přemístění pí-

semně informuje OSPOD, zákonné zástupce, soud. 

 

V některých případech se děti vracejí zpět do rodiny nebo přecházejí do pé-

če jiných příbuzných. 

 

Příklad 

Ve školním roce 2010/2011 bylo na diagnostický pobyt umístěno 86 dětí. 

Z toho z výchovných důvodů 74 dětí, kombinace sociálních a výchovných 

důvodů 7 dětí, ze sociálních důvodů 5 dětí.  

Administrativně bylo do dětských domovů umístěno 37 dětí, z toho 14 dí-

vek a 23 chlapců. 

 

3.5 Psychologická práce 
 

Psychologická práce je zaměřena především na diagnostiku a v podmínkách 

diagnostického ústavu patří mezi stěžejní činnosti.  
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3.5.1 Pobyt 

 

Práce psychologa s dítětem, které je umístěno na diagnostický pobyt je 

ve vztahu k jeho zákonným zástupcům zaměřena především na: 

 osobní vstupní rozhovor se zástupcem dítěte při nástupu, přemísťo-

vání a propouštění; 

 osobní, telefonické či e-mailové rozhovory v průběhu pobytu vždy 

dle potřeb a zájmu dítěte, po návratu z dovolenek, objevení náročné 

životní situace apod.; 

 poradenská a terapeutická pomoc rodině jako celku či jednotlivci 

(například „Ostrov rodiny“, rozvodová či porozvodová terapie, do-

poručení a zprostředkování další odborné pomoci atd.). Zde se nej-

častěji pracuje na podpoře rodičovských kompetencí, zlepšení vzá-

jemné komunikace rodič x dítě, vytvářejí se dohody mezi rodiči 

a dítětem, jejich dodržování se v rámci následné péče dále sleduje 

v ambulantní péči; 

 četnost a intenzita záleží převážně na možnostech a zájmu rodiny. 

 

Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi v průběhu pobytu 

i v rámci následné péče (orgán sociálně-právní ochrany dětí, středisko vý-

chovné péče, psychiatrická léčebna, školy  atd.). 

 

Ve vztahu k dítěti se psycholog zaměřuje především na:                                 

                    

 vstupní psychologické posouzení dítěte, rozhovor, vybrané projek-

tivní techniky; 

 osobní vstupní rozhovor se zástupcem dítěte; 

 systematické pozorování dítěte s cílem popisu nevhodného chování 

a předání základních informací dalším pracovníkům (pozorování 

ve škole, při návštěvě lékařky, sportovních či jiných aktivitách); 

 podrobné seznámení se s veškerou dostupnou dokumentací dítěte, 

s výsledky dosavadních vyšetření, anamnestickými údaji od rodičů 

a ostatních výchovných činitelů, vyhodnocení; 

 předávání informací a spolupráce s dalšími pracovníky; 

 četnost individuálních setkání se v případě adaptačních potíží dítěte 

či rodinných příslušníků zvyšuje (krizová intervence, relaxační cvi-

čení, ventilace napětí, cílené pohovory). 

 

Psychologická diagnostika se realizuje v rámci 4–8 individuálních setkání 

v průběhu celého pobytu.  

 

Příklad 

Základem je vyšetření intelektu, dále osobnosti dítěte, rodinných a jiných 

vztahů (ke škole, vrstevníkům). Posouzení každého dítěte je cílené dle vě-

kových charakteristik i dle prioritních problémů (nejvíce ADHD, záškolác-

Standardní činnosti psycho-

loga DDŠ  

 



48 Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování 2 

 

 

tví, zkušenosti s alkoholovými a nealkoholovými drogami, týrané a zane-

dbané děti). 

 

Používané metody:  Raven, VMT, WISC-III, HSPQ, B–J.E.P.I., Hand test, 

Test stromu, kresba postavy, projektivní interview, ador, nedokončené věty, 

kresba začarované rodiny. 

Cílem je popis struktury osobnosti dítěte, popis hlavních a vedlejších 

symptomů a projevů potíží (poruch) dítěte, dále popis faktorů, které 

se na vzniku potíží podílejí, popis následků poruchy dítěte, popis aktuálního 

stavu dítěte, doporučení pro další práci s ním, eventuelně s rodinou. 

 

Pro zájemce 

Kromě individuálních setkání probíhá přibližně jedenkrát za týden skupino-

vé setkání, jednak v rámci minimalizace sociálně nežádoucích jevů a jednak 

na základě aktuálních problémů. Nejčastější témata: slovní a fyzická agrese 

mezi dětmi, projevy šikany, vztahové problémy mezi dětmi a dospělými 

obecně, obavy z budoucnosti. Asi nejvíce mají děti zájem o mezilidské 

vztahy, o nácvik sociálních dovedností. 

 

Nejčastější forma je hra, psychodrama, výměna rolí, rozhovor. 

 

V průběhu pobytu se psycholog s dětmi setkává také na jejich žádost. Ně-

které by si rády povídaly každý den, dalo by se říci „jen tak“, jiným stačí 

jedenkrát za týden, další si v rozhovorech říkají o konkrétní pomoc. Zejmé-

na si nevědí rady samy se sebou, nedokáží se orientovat ve své situaci, bojí 

se budoucnosti. Součásti je cvičení jógy, nácvik předspánkové relaxace, tré-

nink sebeovládání apod. 

 

Děti, s kterými psycholog pracuje, mají velmi často špatný odhad na nebez-

pečné situace (fyzické i sociální), často jsou traumatizované a vykazují 

známky rizikového chování a rizikových vztahů. Proto je velmi důležité zís-

kání jejich důvěry, navození pocitu bezpečí a umožnit jim začít pohlížet 

na svou situaci i z jiného hlediska než doposud. 

 

Zvláštní skupinu pak tvoří děti vykazující znaky citové deprivace nebo sub-

deprivace, samozřejmě škála kvantitativního narušení je velmi pestrá. Je ne-

zbytné tyto projevy rozpoznat, především z důvodu udržení profesionální 

pozice, nenechat se manipulovat, energeticky vysávat, vydírat. 

                            

Závěrečná část pobytu, umísťování a propouštění dítěte, by měla být zamě-

řena na: 

 rozhovory a techniky zaměřené na uzavření jedné kapitoly v životě 

dítěte a na kroky vedoucí ke zvládnutí další etapy; 

 nácvik zvládání očekávaných situací, např. strachu z návratu 

do kmenové školy, ze setkání se závadovými kamarády; 

 vytvoření dohody o konkrétních opatřeních, které bude dodržovat dí-

tě i rodič; 
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 rozhovory s rodiči, pracovníky dětských domovů, popřípadě psycho-

logy zařízení, do kterých dítě přechází. 

 

3.5.2 Ambulantní péče 

 

Ambulantní péče je realizována v délce a četnosti odpovídající potřebám 

klienta a jeho rodiny a poskytuje převážně krátkodobou poradenskou inter-

venci v krizových a náročných výchovných situacích. Dále se realizuje pod-

půrná terapie, která probíhá formou individuální, skupinové či rodinné tera-

pie. 

 

V ambulantní péči se objevuje více dětí předškolního a mladšího školního 

věku (v ústavní spíše děti staršího školního věku), s nimiž si rodiče či škol-

ská zařízení nevědí již rady. 

 

Příklad 

Opakované pobyty, anamnestické údaje, polostrukturovaný rozhovor  

 

Příchod 21. X. XXXX     

             16. X. XXXX 

 

                                              Třeba Petr 

Nar.:XXXX, bytem XXXXXX, (8/8 ZŠ), nyní 9/9 

 
 

RA: Narozen z manželství pana X a paní Y, rodiče rozvedeni asi 7 let, bydlí 

s matkou, otec se odstěhoval do XXXXXX. Sourozence nemá. 

OA: útěky z domova, nerespektování rodičů, trestná činnost (krádež kovad-

liny), záškoláctví, alkohol. Od 19. 4. XXXX do 17. 6. XXXX pobyt v SVP  

EXPL: Odešel jsem z domu a přišel až ráno, mamka měla o mě strach. Chci 

být s kámošema, utíkal jsem za nimi. Pobyt v SVP k něčemu byl, od té doby 

jsem se nenechal zlákat ke krádežím nebo něco rozbít. 

Tady nemám problém, je to můj druhý pobyt v podobném zařízení, spím 

dobře, jídlo až na výjimky v pohodě. Doufám, že mi to k něčemu bude. Ro-

zumím si s Davidem, asi nejvíc, jinak se všema, nikdo mi nevadí. 

Kouřím, doma tak krabičku na dva dny, zkoušel jsem marihuanu. Bylo 

to ještě před SVP, asi půl roku zpátky. Kouřím asi rok, ve XXXXXX 

s partou.  

Trestnou činnost jsem měl, řešila to i policie. Komplic šel do „pasťáku“. 

Za mě zaplatil škodu otec (jednalo se o krádež kovadliny a její prodej 

do kovošrotu). 

S otcem jsem v pohodě, i jsem u něho bydlel. Když jsem utíkal, zavezl mě 

k mámě. 

Úraz – zlomená klíční kost, v SVP při fotbale v tělocvičně. 

Rváč nejsem, koníčky – fotbal (pozn. na prstech levé ruky tetování FCB 

zkratka – Fotbalový club Baník, hlásí se k baníkovským  „chuligan’s“), mu-

Ambulantní péče v rámci 

DDÚ  
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zika, chtěl bych být automechanikem, ve  XXXXXX jsem pomáhal souse-

dovi s motorkami. 

Mamka volá často, taťka se zatím neozval, mamka má přijet. Kdybych měl 

problém, tak zavolám mamce. 

Večer vždycky kecáme, nemám problém usnout, spím dobře, sny se mi zda-

jí normální. Odsud bych chtěl domů k mamce, s kámošema, ke kterým jsem 

utíkala už dlouho nejsem. Šikanu jsem nezažil. Nejvíc bych se těšil na do-

mov, štve mě, že tu musím být, měl jsem jeden útěk, druhý den mě chytli, 

teď už na útěk nemyslím, chci se dostat domů, útěk byl okamžité rozhodnu-

tí. (25. 9. XXXX realizován druhý útěk). 

Tři přání: 

                        1. Být doma 

                        2. Mít kámoše 

                        3. Mít peníze 

 

Na sobě bych změnil chování, dělám si, co chci, přijdu si, kdy chci (sebeu-

káznění), cítím se normálně. 

 

Otázky – příklad pro strukturovaný rozhovor: 

Jak se tady cítíš? 

Jak spíš? 

Proč jsi tady (Ví to vůbec? Je bez náhledu?) 

Kouříš?  

Trestná činnost? Záškoláctví? 

Problémy doma? Problémy ve škole? 

Vztahy v rodině? 

Úrazy, závažnější onemocnění? 

Zájmy, záliby? 

 

Doporučené: Tři přání. Kdybys měl tu moc, co bys změnil? Chceš mi něco 

sám říct, něco, o čem jsme nemluvili? 

 

Důležitá pasáž textu 

Před každým kontaktem s klientem je povinností pracovníka seznámit 

se s jeho základní anamnézou! Nevhodné otázky či faux pas mohou zá-

sadním způsobem zablokovat budoucí kooperaci. 

 

Petr – Test stromu 

Celkový dojem – kresba zaměřená na celek vystihující podstatu, působí to-

porně, rigidně, se sklonem k používání ostrých úhlů. 

Srdce stromu – volné napojení větví na kmen, zdola neuzavřený kmen ani 

větve – přístup pudových impulsů do vědomí, laxnost, povrchnost, malá 

ochota k seberegulaci, nezralost, 

mírná převaha kmene nad korunou – problémy s přechodem z dětství 

do dospělosti.  

Umístění a velikost – umístění ke spodnímu okraji, velikost šedesát procent 

plochy, horní třetina plochy úplně prázdná. 
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Způsob vedení čáry – zdánlivě rozhodný, nedotažené napojení, lze usuzo-

vat na snahu o rozhodné vystupování. 

Kořeny – chybí. 

Kmen – s rozšířenou patou postupně se zužující – nevyzrálost, vliv instink-

tů, impulzivita až agresivita, materialismus. 

Koruna – tvořena strukturou větví, neohraničená, holý strom bez listí – 

vážnost, strohost, držící se podstaty. 

Větve – otevřené konce větví – ovlivnitelnost dojmy, povrchní přístup 

ke světu, problémy s  rozhodováním, horší sebevláda, nevyspělost, uříznutý 

pahýl umístěný vpravo – nepovedený pokus o navázání kontaktu, prosazení 

se mezi druhými, překřižující se větve – vnitřní rozpory, boj mezi efektivi-

tou a vnitřní kontrolou, větve rostoucí proti sobě – nerespektuje daný řád, 

opozičnost, svéhlavost, problémy s přizpůsobením, konfliktnost. 

 

Zpráva z psychologického vyšetření 

Příchod 21. 7. XXXX 

Petr 

Psychologické vyšetření 

Použité metody: explorace, test stromu, Raven, HSPQ 

Pubertální chlapec ve věku 14 let a 6 měsíců, tělesně vyspělý – urostlý, pů-

sobí dojmem staršího. 

Upravený, s důrazem na to, aby vypadal dobře, má melír, na prstech vyteto-

vaná písmena FCB (FC Baník), otevřeně se hlásí k baníkovským „chuli-

gan’s“. V sociálním kontaktu vstřícný, působící dojmem naučeného vystu-

pování v obdobných situacích. V jednání s autoritou prokazuje velmi dobrou 

sebekontrolu, potlačuje spontánní projevy. Jeho vstřícnost ke spolupráci pů-

sobí až poněkud nepřirozeně. Podobné situace dobře zná, jedná se o opako-

vaný pobyt v podobném typu zařízení – 19. 4. – 17. 6. XXXX umístěn 

v SVP. Dobře ví, „co se po něm chce“ a jak se má v této situaci zachovat. 

Aktuální intelektové schopnosti neverbální se pohybují v pásmu průměru. 

Petr je žákem devátého ročníku ZŠ devátým rokem školní docházky. 

Petrovo pracovní tempo je velmi rychlé, odráží se jeho zkušenost 

s diagnostikou a poměrně čerstvý kontakt s použitými testovými metodami. 

Při vyšetření pracuje až automaticky, se zjevnou snahou být co nejdříve ho-

tov, možná mít to „rychle za sebou“. Grafomotorický vývoj je na stupni 

přiměřeném jeho fyzickému věku. Kresba stromu působí poněkud „tvrdě“, 

je poměrně dobře zvládnutá. 

Citové vazby na některého z rodičů nejsou buď vyhraněné, bez preference 

některého z nich, nebo nevyjádřené. Zdá se, že mírně preferuje matku, spíš 

jako záchytný bod pro sebe.  

Otec, u kterého po neshodách s matkou krátkodobě bydlel, ho pro nerespek-

tování odvezl zpět k matce. Na nutnost sebeukáznění má docela reálný ná-

hled. 

Petr navštěvuje základní školu, chtěl by být automechanikem. 

Osobnostně spíše extrovertně orientovaný chlapec, se znaky účelového 

chování vůči autoritě. Má sebeprosazující tendence s inklinací 

k nezdrženlivosti, vznětlivosti, nesoucí rysy bezprostřednosti mezi vrstevní-

ky. Hlídá si, aby negativní projevy v kolektivu dospělý neviděl. 

Negativní vliv na Petra měla nedůsledná výchova. 
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Petr je chápavý, v sociální interakci velmi dobře orientovaný, aktivní. 

Má přiměřený zájem o dívky. Má rád společenské uznání, v kolektivu vrs-

tevníků zaujímá spíš vůdčí pozici, kterou může prosazovat až hrubými pro-

středky. Citově příliš nestálý, lehkovážný, se sklony až k samolibosti. 

Zájmy jsou orientovány především k jeho závadovým kamarádům, „fandě-

ní“ Baníku, fotbal rád hraje i aktivně, hudba, jinak blíže nevyhraněny. 

Zaměřit se na: 

 budování vyvážené vztahy k vrstevníkům (pohlídat možné projevy 

šikany); 

 profilaci pozitivních zájmů; 

 vedení k sebeukáznění (režimové činnosti); 

 vnitřní přijetí autority – vztah k matce, odlišení účelovosti. 

 

3.5.3 Průběh psychologického vyšetření – umísťování  

 

Zhruba po měsíci pobytu v DDÚ pedagogičtí pracovníci u každého dítěte 

hodnotí dosavadní pobyt, jeho projevy v jednotlivých oblastech (škola, od-

polední činnost, individuální práce) a řeší se možná prognóza a další směřo-

vání dítěte – rodiče, jiné možnosti (prarodiče, zletilí sourozenci, jiní příbuz-

ní), náhradní rodina (pěstouni) nebo typ jiného následného ústavního zaří-

zení. 

 

 

Příklad 

„Marian“ 

Cílem sezení – reflektování uplynulého období a zároveň nastínění současné 

situace, vzhledem k tomu, že uplynul 1 měsíc pobytu, upozornění 

na to, že doposud nedošlo v jeho chování k žádným viditelným posunům 

(není vidět ani snaha) k žádoucí změně, pokud uvažuje o tom, že chtěl jít 

zpět domů. 

 Marian rozhovor vlastně začíná sám s tím, že se zhoršil, že mu 

zde nesvědčí prostředí a kolektiv ostatních dětí, a proto se zhoršuje; 

 dalších cca 35 min. jsme vedli dokola se točící debatu o tom, že M. 

doposud nepochopil, proč byl vlastně umístěn, že nejde o vnější pro-

jevy chování a to, co natropil, ale jde o to, že není schopen uznat, 

že to je špatně a že je to jeho rozhodnutí takto se chovat a ne vina 

okolí, nevidí příčinu – svou neochotu a neschopnost podřídit se a re-

spektovat daná pravidla – polemizuje se mnou, vyčítá, snaží se raci-

onalizovat a obhajovat své chování, vyjmenuje vždy několik důvo-

dů, proč se nemůže či nechce měnit; 

 na otázku „Co jsi ochoten udělat proto, abychom vůbec mohli bojo-

vat o tvůj návrat domů?“ nikdy neodpoví, ale vždy odbíhá od tématu 

s tím, že to nemá cenu, že sociálka je padlá na hlavu atd.; 

 mluví o pasťáku, což mu potvrdím – chápe to jako svoje vítězství, 

protože mu potvrzuji to, že mu stejně lžu a potom skončí v pasťáku – 

Umísťování do zařízení 

institucionální výchovy  
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snaha svalovat vinu na pedagogy zde, nepřipouští, že naše rozhodnu-

tí vyplývají z jeho chování; 

 rozhovor v podstatě utnu a ukončuji, protože nic nového nepřináší – 

Marian se stále vrací a vrací zpět k tomu, že on nic a za všechno mů-

žeme my, obviňuje nepřímo i matku, že mu nikdy neřekla, 

že to či ono nemá dělat, jen po něm křičela (v dalším obviňování 

matky se stáhne, nemluví o ní špatně).  

 

Dojem, závěr: 

 ani tento rozhovor a doposud ani celý pobyt neposunul Mariana žá-

doucím směrem; 

 vždy vítězí póza machra, teď navíc ukřivděného, v roli oběti, kterého 

všichni dospělí zradili a házejí mu jen klacky pod nohy; 

 v jeho jednání cítím opovržení a despekt (přenos – matka), nescho-

pen a hlavně neochoten respektovat nic a nikoho, utápějící se ve své 

pozici a roli; 

 pohled vrstevníků je mu bližší – chce se jim zavděčit, nechápe, že ta-

to póza ho bude hodně stát. 

 

21. X. 20XX rozhovor po útěku: 

 útěk 19. – 20. X. – ohlášen matkou poté, co došel pěšky domů (xx.) 

– zadržen PČR Velké Losiny a přivezen vychovateli zpět na DDÚ; 

 vlastní rozhovor – viz záznam. 

 

Dojem, závěr: 

 Marian si drží svou pózu za každou cenu, neverbálně dává najevo 

opět despekt a to, jak ho otravuji svým zájmem o něj a rozhovorem; 

 nevidí svou vinu a chybu v sobě, opět hledá okolo; 

 spíše předpokládám, že se útěk bude opakovat, není schopen podřídit 

se a respektovat režim a pravidla.  

 

2. X. 20XX soudní jednání – nařízena ÚV (se soc. kurátorkou domluveno 

budoucí umístění do DDŠ XXXXX). 

 

10. X. 20XX individuální rozhovor: 

 pobyt doma (4. 4. – 9. 4. – velikonoční prázdniny) – dle něj pobyt 

proběhl v pořádku, matka ho chválila, vrátil se včas, pozitivní 

na THC – (sám se nezmínil, test udělán až následující den (situaci 

jsem s ním tudíž neprobírala); 

 vysvětlení – nařízení ÚV – důsledky a možnosti do budoucna obec-

ně, vysvětlení nabytí právní moci atd. 

 reflektování uplynulého období – konečná bilance – za několik po-

sledních dní zklidnění a vyrovnanější chování, avšak průběh chování 

dříve s výsledkem umístění do DDŠ XXXXXX (podrobnější zdů-

vodnění); 

 uvedení příkladů žádoucího chování, upozornění na nežádoucí cho-

vání – doporučení; 

 termín bude přesně stanoven poradou pedagogických pracovníků – 

pravděpodobně 17. či 18. X., loučení na komunitě dne 12. X. 20X; 



54 Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování 2 

 

 

 sám hodnotí pobyt rozporuplně – kolektiv jej stahuje – přiznává, 

že podléhá vlivu silnějších v kolektivu a chová se podle nich, poznal 

několik lidí, kterým věří a bude na ně vzpomínat dobře, je rád, 

že je poznal – toto celé je pokrok v Marianově uvažování. 

 

Dojem, závěr: 

 dnes klidnější, reakce prakticky řádná – možná trochu zaskočen 

a překvapen – nečekal to již tak rychle (?); 

 neverbálně – necítím tolik despektu, ale přátelství také ne – skrývá 

emoce jakékoli?; 

 informace tedy přijímá navenek klidně, ale sám i připouští(!), že mu 

není jedno, kam pojede; 

 upozorněn, že v případě útěku bude převezen ihned po zadržení! 

 oznámení data odjezdu 

 potvrzeno, rozloučení na komunitě,… 

 

Nedílnou součástí práce DDÚ je i spolupráce s orgány resortu spravedlnosti, 

vyšetřovacích orgánů, PČR, OSPOD aj. 

 

Příklad 

Zpráva z pobytu poskytované soudu 

 

Č. j. xxxxx        27. XX . 20XX 

 

ČR – Okresní soud v XXX 

                                                                                             spis. zn.: xxxxx    

                                                                                                       

Například Marian 

Nezl. Marian XXXXXX, nar.: xx. x. 1998 – průběžná zpráva 

 

Nezletilý Marian XXXXX, nar.: xx. x. 199X nastoupil do našeho zařízení 

na základě usnesení o předběžném opatření dne 15. X. 20XX, byl přivezen 

matkou. 

V letošním školním roce je žákem 6. roč. /8. ršd. ZŠ, vzděláván dle RVP pro 

základní vzdělávání. Prospěchově průměrný až podprůměrný (opakoval 

2. tř., nyní opakuje 6. tř.). 

Marian se velmi těžce adaptuje na prostředí DDÚ, zdá se, že prozatím nebyl 

schopen plně přijmout a respektovat tuto skutečnost. Má značné problémy 

s přijímáním výchovných autorit a dospělých obecně (větší problém je pro 

něj ženská autorita). Jen obtížně, spíše formálně, respektuje daná pravidla 

života v DDÚ.  

Příčina pravděpodobně tkví ve velmi liberálním výchovném stylu matky, 

kdy Marian nenavykl dodržování pravidel a nemá v odpovídající míře roz-

vinut pocit odpovědnosti za své chování. Není připraven nést důsledky své-

ho nežádoucího chování. Chybí zdravý vlastní náhled a reálný pohled 

na svou současnou situaci. Nevidí nic špatného či nevhodného na svém 

chování, neuzná svou chybu, naopak příčiny hledá v okolí, svaluje vinu 
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na druhé. Opakovaně se obhajuje, racionalizuje a hledá si důvody, proč 

je nucen chovat se tak, jak se chová.  

Ve svých postojích je zatvrzelý, neústupný, místy až nepřátelský k okolí, 

prakticky neuznává pohled druhého.  

Na první místo řadí především uspokojení svých potřeb – dle něj: „chci 

se bavit a nebýt omezován – marihuana a pití, to je přece normální, 

je to fajn. Vy staří nám nerozumíte…“. 

Prozatím, během pobytu, došlo jen k minimálnímu posunu k žádoucímu 

jednání. Marian si pozici „ostříleného tvrďáka“ drží a snad i některými ob-

časnými projevy chování utužuje a sám sebe ubezpečuje, že takto 

je to správné. Inklinuje k silným a dominantním typům dětí, snaží se vyrov-

nat spíše problémovým chlapcům. Ambivalentně se vztahuje k dívkám – 

o jejich zájem velice stojí, ale zároveň jimi opovrhuje a mluví o nich opo-

vržlivě.  

Těžko lze postřehnout, jaké má zájmy, co ho baví. Výběrově se do kolektiv-

ních aktivit zapojí, ale spíše pod tlakem skupiny, bez nadšení a skutečného 

zájmu.  

Podobně je schopen „přežívat“ i dobu vyučování bez jakéhokoli projevu 

zájmu či aktivity. 

Jeví se citově rozkolísaný, labilní. Silně podléhá momentálním náladám. 

Pravděpodobně chybí zdravé sebevědomí, nedostatky bere jako slabost. Zdá 

se, že nedostatek sebevědomí kompenzuje nežádoucími projevy chování, 

které se však jeví již podstatně zažity. 

Dne 19. X. 20XX ze zařízení utekl (20. X. 20XX ohlášen matkou na PČR 

a přivezen zpět do DDÚ), nedokázal specifikovat důvody svého útěku. 

Pravděpodobnou motivaci vidíme v touze po dobrodružství, ve snaze ukázat 

se před ostatními a v jejich očích něco dokázat a zároveň jako formu rebel-

ství a negativismu. Není vyloučeno, že podobný útěk bude chtít opakovat.  

Marian je kuřák, při příjmu byl pozitivně testován na THC, netají se boha-

tými zkušenostmi s alkoholem.  

Je v telefonickém kontaktu s matkou. Ani jedenkrát ho v zařízení nenavští-

vila, nebyl na žádném pobytu doma. S otcem dlouhodobě v kontaktu není, 

neví, kde nyní bydlí, nemluví o něm. Zdá se, že otec ve výchově Mariana 

působil silně negativně (bití, nepřiměřené tresty), nebyl pro něj pozitivním 

vzorem. 

Marian říká, že by se chtěl vrátit zpět domů. Doposud však neumí říct, 

co je pro to schopen a ochoten udělat, aby neopakoval své dřívější nevhodné 

jednání. 

Vzhledem k datu přijetí Mariana předpokládáme ukončení diagnostického 

pobytu v polovině měsíce dubna 20XX, kdy bude vypracována závěrečná 

komplexní diagnostická zpráva.  

 

Přehled útěků Mariana 

 19. 3. 2012  18.15 hod. – oknem z budovy (+ Marie O./M.) 

 zadržen 20. 3. 2012, 18. 30hod. PČR Velké Losiny (ohlášení matky), 

přivezen zpět do DDÚ vychovateli ve službě. 

 12. 4. 2012 12.15 hod. – oknem z budovy školy (přízemí) + B. H. – 

útěk pravděpodobně motivován budoucím umístěním do DDŠ Vese-
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líčko – zadržen 16. 4. 2012 PČR v Hranicích, přivezen zpět cca 

18.30 hod. 

 

3.6 Diagnostický pobyt z pohledu školy 
 

Děti přicházejí do DDÚ v průběhu celého školního roku na diagnostický 

pobyt, který by měl proběhnout v rozsahu přibližně dvou měsíců. Některé 

děti přijdou vybaveny učebnicemi, sešity a mají všechny školní pomůcky, 

jiné přijdou nevybaveny a začínají od nuly. Ve škole jsou přivítány, obe-

známeny s jejím chodem. Dítě má možnost nastartovat ve škole při ústav-

ním zařízení lepší kapitolu své školní práce a také si částečně vylepšit klasi-

fikaci, neboť známky zde dosažené jsou po ukončení diagnostického pobytu 

jako součást zprávy a jsou brány v potaz při celkové klasifikaci ve  kmenové 

škole. Hlavním cílem působení školy je zjistit aktuální stav znalostí a vědo-

mostí dítěte, na tyto navázat a vyspecifikovat doporučení pro další školní 

práci – podchycení aktuálního stavu a zachování návaznosti. V případě po-

třeby je také doporučení k přeřazení do jiného typu vzdělávání, např. zá-

kladní školy praktické. 

 

Poté je dítě zařazeno do jedné z malotřídek – výuka probíhá formou slouče-

ných ročníků v jedné třídě. 

 

Pokud by bylo možné žáky rozdělit do určitých kategorií, nabízí se příčiny, 

které vedly k umístění: 

 děti, které zanedbávaly povinnou školní docházku; 

 děti, které ve škole působily velké kázeňské potíže; 

 děti, které se školou neměly žádné problémy a těžiště jejich potíží 

leží jinde; 

 nejčastější je kombinace všech tří předchozích kategorií. 

 

Mapování  

 

Následuje období, které by se dalo nazvat mapováním. Prioritou je zjistit, 

jak je na tom dítě se svými znalostmi, dovednostmi, vztahem ke škole 

i k autoritám. 

 

Ve škole je nutné jít tak hluboko do minulosti, jak je třeba, aby bylo možné 

smysluplně navázat na to, co dítě ovládá. Každý jiný postup by byl, zejména 

v hlavních předmětech, formální a beze smyslu. Je třeba respektovat zjiště-

nou úroveň a na tu navázat. Pomáhá v tom individuální vyučovací plán, kte-

rý přichází z kmenové školy dítěte, ten bohužel přichází často s velkým 

zpožděním.  

 

Práci komplikuje také velké množství dnes používaných učebnic. Pokud 

si žák tedy nepřinese své učebnice, a to se děje ve většině případů, učí 

se z těch, které jsou k dispozici, což mu ztěžuje kontinuitu učení. 

Specifika školní práce 

v podmínkách diagnostic-

kého ústavu  
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Vlastní školní práce 

 

Vychází ze základního principu individuálního přístupu. Je kladen důraz 

na motivaci úspěchem – je nutné nároky i klasifikaci uzpůsobit tak, aby dí-

těti poskytly dostatečnou motivaci k další práci. Měřítka diagnostické třídy 

nemohou odpovídat objektivním měřítkům běžné školy. Je-li to možné, 

v průběhu pobytu jsou postupně nároky zvyšovány a přibližovány obecným 

nárokům na žáky v podmínkách základní školy. 

 

Provázaný systém a pevný řád je základem pro veškerou pedagogickou prá-

ci, projevy chování dětí i jejich školní výsledky jsou každodenně sledovány 

a hodnoceny. Pro dítě je toto hodnocení velmi důležité. Od něj se odvíjejí 

různé nadstandardní aktivity a výhody. 

 

V neposlední řadě je nutné velmi silné osobnostní vybavení všech pedago-

gů. Děti se často dostávají ve svých kmenových školách do začarovaného 

kruhu právě z osobních a vztahových důvodů. Základem je bránit se škatul-

kování dětí, dát jim šanci zažít pocit úspěchu a akceptovat je jako osobnosti.  

 

Hodnocení a doporučení školy je součástí komplexní závěrečné diagnostic-

ké zprávy. 

 

3.7 Mimoškolní činnost – vychovatelé 
 

Každému dítěti přijatému k pobytu v DDÚ je přidělen garant z řad vychova-

telů. Tento pracovník je zodpovědný za vedení dokumentace o dítěti, hlavně 

pak za Program rozvoje osobnosti dítěte. Tento materiál slouží ke kompleta-

ci poznatků všech pedagogických pracovníků. 

Důležitá pasáž textu 

Stěžejní části programu rozvoje osobnosti jsou: 

 výtah anamnestických údajů; 

 seznam medikace (je-li předepsána); 

 poznatky o dítěti a jeho projevech – prvních 14 dní se zapisují každý 

den, dále pak podle potřeby; 

 záznamy o kontaktech s osobami blízkými; 

 reakce na tento kontakt (agresivní, straní se, je smutný, veselý atd.); 

 poznámky etopeda; 

 poznámky psychologa; 

 učitelů; 

 pobyty u rodičů; 

 vycházky; 

 návštěvy; 

 útěky; 

Program rozvoje osobnosti  
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 nemoc, úraz; 

 cenné věci uložené u vychovatelů; 

 odměny; 

 prohřešky; 

 kapesné; 

 další poznatky dle potřeby. 

 

Při mimoškolní činnosti jsou využívány především aktivity sloužící 

k vytvoření a fixaci společenských návyků. Nedílnou součástí jsou sportov-

ní aktivity, primárně vedoucí k zažití a ukotvení žádoucího chování a dodr-

žování pravidel, v případě potřeby i zátěžové programy. O všech projevech 

dětí při odpoledních aktivitách se vedou záznamy, které potom slouží 

ke kompletaci závěrečné zprávy o dítěti. Každý den probíhá společná re-

flexe prožitého dne a jeho zhodnocení. 

 

V mimoškolní práci s dětmi jsou hojně využívány také různé rituály – vítání 

nových dětí, odměňování, předávání talismanů, rozloučení, vzkazy do další-

ho života. Nedílnou součástí práce s dětmi jsou pravidelná komunitní setká-

ní dětí s pedagogickými pracovníky a sociální pracovnicí.   

 

Shrnutí 

Diagnostické ústavy jsou nedílnou součástí systému péče o ohrožené děti 

v naší zemi. Tato kapitola je základním seznámením s činností těchto zaří-

zení, vhledem do práce jednotlivých součástí a usnadňuje vytvoření celist-

vějšího názoru na tato zařízení, která jsou nezřídka kritizovaná a zatracova-

ná. 

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Který zákon upravuje činnost diagnostických ústavů? 

2. Jmenujte tři hlavní obecné příčiny selhání rodičů umístěných dětí. 

3. Popište hlavní úkoly diagnostické třídy. 

4. Vyjmenujte základní rozdíly mezi činností běžné základní školy a 

školy při DDÚ. 

5. Srovnejte předběžné opatření typu a) a typu b). 

 

Pojmy k zapamatování 

diagnostický ústav 

pozitivní motivace 

předběžné opatření 

ústavní výchova 

ochranná výchova 
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Průvodce studiem 

V  kapitole jsme se věnovali postavení diagnostického ústavu v systému pé-

če o ohrožené děti a charakterizovali jsme hlavní oblasti činnosti jeho pra-

covníků, především psychologa a etopeda. Věříme, že jste si také prostřed-

nictvím praktických ukázek tuto činnost přiblížili a nabytých poznatků 

využijete k hlubšímu porozumění dané problematice. 
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4 Inspirace pro pedagogickou, 

poradenskou a terapeutickou 

intervenci aneb podněty pro 

systémové a přístupové změny 

pro práci s dětmi s problémy 

v chování 
 

Cíle 

Cílem kapitoly je vymezit osobnost pracovníka, jenž působí v zařízeních pro 

osoby s psychosociálním ohrožením a narušením, a zamyslet se nad základ-

ním nástrojem, který pracovník má, a to reflektováním, vymezit využití su-

pervize především ve školských zařízeních, dále vztah mezi pracovníkem 

a žákem či klientem jako sociální systém a skutečnost, že veškeré chování 

je komunikací. V neposlední řadě budeme hledat inspiraci pro práci s danou 

cílovou skupinou v programech a modelech ze zahraničí. 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 specifikovat proces reflexe a reflektování; 

 vymezit roli supervize v pomáhajících profesích a ve školství; 

 orientovat se v různých přístupech ke komunikaci a vnímat projevy 

chování jako komunikaci; 

 orientovat se v teoretických základech intervenčního programu Reu-

vena Feuersteina; 

 charakterizovat Alana Kazdina a jeho podněty pro výchovu dětí 

s problémy v chování.  

 

Průvodce studiem 

Inspirace pro systémové a především postojové změny je nedílnou součástí 

různých studijních materiálů, je neohraničená a nepředvídatelná. Rozhodli 

jsme se zařadit nejen teoretická východiska, zkušenost zprostředkovaného 

učení, hodnocení učebního potenciálu a intervenční program Reuvena 

Feuersteina, ale také podněty pro práci s rodiči dětí s problémy v chování, 

tedy parenting Alana Kazdina. 

 

4.1 Pracovník – etoped, pedagog, poradce, terapeut 
 

Jak uvádí Šiklová in Kopřiva (2011), v profesích, které druhým lidem mají 

pomáhat, což jistě platí i pro pracovníky v zařízeních pro osoby 

 

 

Osobní zájem  
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s psychosociálním ohrožením a narušením, očekává klient, pacient, žák ne-

bo uživatel služeb, že ten, kdo mu pomáhá, o něj projeví také osobní zájem. 

Klient, žák či uživatel služeb nechce být pro pomáhajícího pouze objektem 

pomoci, ale mnohdy i přítelem, blízkým, s nímž soucítí. Je však vůbec mož-

né se denně a skutečně s osobním nasazením angažovat pro druhého člověka 

a cítit jeho radost i bolest? Klient mnohdy očekává od pracovníka osobní 

vztah, sleduje drobné neverbální reakce, projevy přízně, někdy dokonce žár-

lí na projevený zájem o druhého člověka ze strany toho, kdo pomáhá. Jsme 

si toho jako pomáhající profesionálové dostatečně vědomi? Kde je hranice 

mezi zájmem lidským a profesionálním? Může se stát, že profese začne 

„splývat“ s osobním životem pracovníka a ten nedovede vystoupit ze své 

role, chovat se ke svým blízkým spontánně, neprofesionálně, podle toho, 

co cítí. Místo skutečně osobního projevu se stává pomáhajícím profesioná-

lem i u těch, kteří o to nestojí a kteří na jeho rady a doporučení nejsou zvě-

daví. (Šiklová in Kopřiva, 2011) 

 

Důležitá pasáž textu 

Základním nástrojem pracovníka v pomáhajících profesích je jeho osob-

nost. Dalším podstatným prvkem v pomáhajících profesích je vztah ke kli-

entovi. Aby pracovník mohl s klientem navázat vztah, uvědomoval si své 

silné i slabší stránky a především potřeby nejenom klienta, ale také vlastní, 

má základní nástroj, a tím je reflektování, tedy práce se sebou samým. 

 

Příklad 

I jiné profese než ty pomáhající jsou založeny na práci s lidmi, např. advo-

káti, manažeři, kadeřnice. V těchto profesích ale stačí, pokud se pracovník 

chová v souladu s danými konvencemi, popřípadě etickými kodexy profese, 

neočekává se osobní zájem a vztah. (Kopřiva, 2011) 

 

4.1.1 Reflexe a reflektování  

 

Reflexe je, jak uvádějí Havrdová, Hajný a kol. (2008), nejlepším zdrojem 

celoživotního učení dospělých, pokud je aplikována na reálné pracovní situ-

ace, které pracovníci aktuálně řeší. To je může motivovat a následně oteví-

rat.  

 

S tím, jak byl postupně v pomáhajících profesích formulován význam dialo-

gu, došlo i k oživení tradičního termínu reflexe.  Ta tvoří podstatnou složku 

každého dialogu a atmosféru dialogu i dialog samotný reflexi přímo navozu-

je. Reflexe je také klíčový pojem pro proces supervize. 

 

V historii filozofie najdeme mnohé názory na to, co vlastně termín reflexe 

znamená. Výraz pochází z latinského slova „reflexio“, které můžeme přelo-

žit jako obracení zpět či obracení k sobě. Reflexe předpokládá zastavení 

 

 

Reflexe jako základní ná-

stroj pracovníka  
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a obrácení pozornosti na určitý úsek zkušenosti. Jestliže je toto zastavení 

spojeno s tvůrčí otevřeností, s vytvořením prostoru v mysli pro něco nové-

ho, může dojít k reflexi, ve které je určitá zkušenost člověka nebo její část 

nazírána, vnímána nově.  

 

Do oblasti pomáhajících profesí byl termín reflexe zaveden v 80. letech mi-

nulého století D. Schönem, od této doby se hovoří o tzv. reflektujících pro-

fesionálech a reflektující praxi, na rozdíl od praxe a profesionality, která má 

povahu technického řešení bez hlubšího vztahu a vhledu do situace klienta.  

 

Důležitá pasáž textu 

Potřeba reflektovat komplexní činnosti, které nemají pouze technickou po-

vahu, a hlavně takové, kde jde o člověka, jeho mezilidské vztahy a naplnění 

smyslu, je jádrem potřeby supervize, která tak nemůže být pouhým dohle-

dem. (Havrdová, Hajný a kol, 2008) 

 

Havrdová, Hajný a kol. (2008) uvádějí, že reflexe nastává, pokud dojde 

k „souběhu“ následujících čtyřech podmínek: 

 zastavení u významného momentu zkušenosti; 

 zaměření se na něj; 

 vystoupení z obvyklého rámce nazírání a přístupu k věcem, skuteč-

nostem a lidem; 

 otevření se „něčemu“ novému, neočekávanému, tomu, co se objeví 

(pocit, postoj, myšlenka, zorný úhel apod.). 

 

V reflexi jde na rozdíl od přemýšlení a vyjadřování názorů spíše o jistý typ 

„vynořujících se postřehů“, které se samovolně skládají do různých souvis-

lostí nebo prohloubeného pochopení známých souvislostí, výsledným do-

jmem může být překvapení a jistý pocit obdarování.  

 

Pro zájemce 

Havrdová, Hajný a kol. (2008) uvádějí faktory, které usnadňují a podporují 

profesionální reflexi: 

 osobnostní dispozice (schopnost reflektivity, schopnost obsáhnout 

protiklady, otevřenost); 

 atmosféra bezpečí (nezbytná podmínka reflexe, zahrnující i bezpeč-

né vztahy); 

 zkušenost, že reflexe přináší žádoucí výsledky (reflexi se lze učit); 

 podpůrná struktura pro reflexi (metody a nástroje supervize); 

 reflexe ve skupině; 

 podpora ze strany instituce, organizace. 

 

Pokud je předmětem reflexe pracovní kontext a pracovní proces s cílem po-

znat a pochopit, a tím se dostat k lepšímu přístupu ke klientům, kolegům 

či způsobům práce, jde o supervizi. Supervize, která vytváří organizovanou 

 

Kdy může nastat reflexe  
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příležitost k reflexi aktuálních pracovních témat, je jednou 

z nejefektivnějších metod profesionálního růstu pracovníků. (Havrdová, 

Hajný a kol. 2008) 

 

4.2 Supervize  
 

Termín supervize byl odvozen od anglického výrazu „supervision“, a ten 

z latinského „super“ – „nad“ a „videre“ – „hledět“, „vidět“ či „zírat“. 

V angličtině se vztahoval původně na každou situaci, ve které pověřená 

či zkušenější osoba „dohlíží/dozírá“ na jinou osobu či osoby při provedení 

nějakého úkolu nebo průběhu činnosti.  

 

Vnímání a chápání termínu supervize v pomáhajících profesích se postupně 

proměňovalo tak, jak se proměňovala celá konkrétní kultura dohlížení 

na práci v různých oblastech. 

 

Ke zdrojům chápání supervize v pomáhajících profesích v současné podobě 

musíme počítat staletí vývoje lidského myšlení a mnohé myšlenkové prou-

dy, které se lišily svou kulturou a jejichž poznatky do sebe postupně součas-

ná supervize integrovala.  

 

Rozhovor jako základní součást supervize 

 

Slovo dialog pochází z řeckého „dia-“, které můžeme přeložit jako „skrze“, 

a „logos“, jež má mnoho významů, patří mezi ně „řád“, „význam“, „slo-

vo“, ale také „plnost poznání“. Např. M. Buber v dialogu viděl způsob, 

jak otevírat vztah mezi Já a Ty. Léčivému a rozvíjejícímu potenciálu dialogu 

věnoval prostor zejména Carl Rogers. Všichni autoři, kteří se tématu dialo-

gu z různých úhlů pohledu věnovali, se shodují v tom, že dialog je křehký 

proces, ve kterém nejde primárně o posuzování a hodnocení věcí či o snahu 

dojít k rozhodnutí, ale jehož účelem je pochopit a změnit smýšlení zúčast-

něných osob. Dialog může umožnit lidem, aby dospěli ke sdílení skutečně 

niterných postojů a zkušeností. Dialog také umožňuje odhalit skryté před-

poklady a vzorce myšlení, které jsou základem skutečného jednání daného 

jedince. Měl by také účastníky osvobozovat a vést je k odhalení tvůrčích 

možností, které dříve neviděli, protože jejich myšlení bylo vázáno na stále 

stejné hledisko.  

 

Důležitá pasáž textu 

Pokud je předmětem dialogu pracovní situace, kontext a postupy či vztahy 

pracovníka k profesi, ke klientům či spolupracovníkům, přičemž jeho smys-

lem je překročit bloky, jež brzdí tvořivost, spolupráci a kvalitní výkon, stává 

se takový dialog supervizí. (Havrdová, Hajný a kol., 2008) 

 

Havrdová, Hajný a kol. (2008) se domnívají, že jedním z impulzů pro vznik 

fenoménu supervize, tak jak je v současnosti pojímán a chápán, byla inspi-

rující zkušenost dialogu v situaci společného hledání a učení. Všechny jevy 

Supervize 

Potenciál dialogu  

 

Inspirující zkušenost dialo-

gu pro vznik supervize  
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bývají poznamenány svým původem a něco z potřeby dialogu v supervizi 

je stále přítomno. 

 

Pro zájemce 

Potřeba zajistit podmínky pro dialog byla zřejmě jedním z mnoha důvodů, 

proč se vedle supervize poskytované interně rozvinul podíl tzv. externí su-

pervize. Uvádí se, že externí supervizor má lepší podmínky pro rozvinutí 

dialogu v supervizi, a to především tím, že je osvobozený od vázanosti 

na řídicí hierarchii organizace, která je spojena s jistou mocí. 

 

Vymezení supervize 

 

Supervize je odborná činnost, při které supervizor podporuje, vede a posilu-

je pracovníka, skupiny nebo týmy v pomáhajících profesích k tomu, aby 

dosáhl či dosáhli určitých organizačních, profesionálních a osobních cílů. 

Obecnými cíli jsou zlepšení kvality práce a podpora profesionálního růstu, 

konkrétní cíle jsou ovlivněny celkovým společenským a odborným kontex-

tem a požadavky organizace a jsou předmětem vyjednávání mezi supervizo-

rem, zadavatelem supervize, zaměstnavatelem a pracovníky.  

 

Hlavním nástrojem supervize je vytvoření prostoru pro reflexi pracovní čin-

nosti a pracovního kontextu v bezpečném prostředí supervizního vztahu 

a podpora procesu učení a změny. (Havrdová, Hajný a kol, 2008) 

 

Supervize se v podstatě může odehrávat několika způsoby – záleží nejen 

na přípravě pracovníků, na jejich potřebách a otevřenosti, ale i také na při-

pravenosti, osobní a profesní zralosti i schopnostech supervizora. 

 

Formy supervize spojené s určitou rolí supervizora: 

 práce s předpoklady a mentálními mapami, 

 experimentování, rozšiřování vědomí, 

 reflexe, 

 práce s emocemi, 

 výuka, konzultování, dodávání zdrojů a informací, 

 práce se vztahy,  

 práce s nevědomými obsahy. 

 

Supervize práce je značně komplexní a mnohovrstevná, proto jsou 

v zahraničí požadavky na vzdělání a zkušenost supervizorů vysoké.  

 

 

Charakteristika supervize  

Formy supervize  
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Pro zájemce 
 

 

V současnosti existuje řada dalších druhů a forem supervize. Dělí se podle 

několika faktorů, a to zejména podle toho: 

 kdo supervizi provádí – faktor autority – na externí a interní; 

 s kým je supervize prováděna – faktor role, kompetencí a vztahů – 

na individuální, skupinovou a týmovou; 

 o čem supervize je – faktor zaměření – na případovou, poraden-

skou a programovou; 

 jak je supervize prováděna – faktor přístupu – administrativní, vý-

uková a podpůrná; 

 kdy je supervize prováděna – časový faktor – pravidelná, příleži-

tostná, krizová.  

 

4.2.1 Supervize ve školství 

 

Postupně a pomalu se supervize začíná prosazovat v současné době i do ob-

lasti školství, a to zejména v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné vý-

chovy. Souvisí to s potřebami pracovníků, kteří v daných zařízeních pracují. 

Mnozí z nich jsou absolventy dlouhodobých sebezkušenostních psychotera-

peutických výcviků. Významnou roli má u takto vzdělaných lidí nepochyb-

ně jejich připravenost na odlišné způsoby práce a formy komunikace než 

ty které jsou v rámci školského systému a jeho kontrolních a evaluačních 

mechanismů běžné. (Masáková in Havrdová, Hajný a kol., 2008) 

  

Supervize se tedy vyvíjí jiným způsobem v zařízeních institucionální vý-

chovy, jinak ve školských poradenských zařízeních a jinak v podmínkách 

škol. 

 

Supervize v zařízeních institucionální výchovy 

 

Klíčové pro supervizora je vymezit možnosti a meze supervize a zásadně 

odmítnout jakoukoliv spoluúčast vedení zařízení v supervizi, neboť se uká-

zalo, jak uvádí Masáková (2008), že očekávání některých vedoucích pra-

covníků se míjí se smyslem supervizního procesu, supervizora vnímají jako 

potenciálního spojence např. při rozhodování v personálních otázkách.  

 

V podmínkách zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy se nejčastěji 

jedná o týmovou supervizi; podstatná je potřeba budování pocitu bezpečí 

pro zúčastněné. 

  

Supervize ve školských poradenských zařízeních 

 

V řadě z nich se supervize stala pravidelnou a nedílnou součástí „pracovní-

ho života“. Pracovníci, tedy psychologové, speciální pedagogové a sociální 

pracovníci pracují s klientem převážně formou individuální práce. Obvykle 

probíhá supervize skupinová a pracovníci si sami vybírají (po dohodě 

 

Druhy a formy supervize  

Supervize ve školství a po-

třeby pracovníků  

Supervize v zařízeních insti-

tucionální výchovy  

Supervize ve školských po-

radenských zařízeních  
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s vedením) takového supervizora, se kterým již mají nějakou zkušenost 

a který má jejich důvěru. Zakázky se mohou lišit v rámci jednotlivých seze-

ní. Nejčastějším podnětem bývá žádost o supervizi případovou ve dvou ro-

vinách, kdy se může jednat pouze o žádost o podporu a potvrzení již reali-

zovaného rozhodnutí supervidovaného, jindy o potřebu reflektovat vztahové 

obtíže při práci s klientem. 

 

Supervize ve školách 

 

O potřebnosti supervize ve školách u pedagogů i řídicích pracovníků se jistě 

shodneme. Jsou vystavování každodennímu stresu a vztah je nedílnou sou-

částí a nástrojem jejich profese.  Na jedné straně pedagogové nejsou připra-

veni a ani připravováni v pregraduální formě studia na tento styl práce.  

Na druhou stranu je nezbytná péče o duševní zdraví pedagogů, která 

je v současné době ve formě supervizních setkání obvykle opomíjena.  

Supervize se ve školství začíná realizovat i přes to, že není povinná a nevy-

plývá z legislativy. Při systémovém zařazení by mohla být jedním 

z účinných faktorů prevence nejen syndromu vyhoření pedagogů, mohla 

by být nápomocna k řešení problémů se žáky, studenty či klienty i 

v obtížích při práci v týmech. (Masáková in Havrdová, Hajný a kol, 2008) 

 

4.3 Vztah jako systém 
 

 

Systém je celek, který znamená víc než pouhý součet částí, má tendenci 

k sebezachování. Změní-li jeden ze členů systému své chování, vyvíjí na něj 

setrvačné chování ostatních částí systému tlak, aby se vrátil k dřívějšímu 

způsobu chování, které do daného systému zapadalo. Změna člena systému 

je pak mnohem snadnější, jestliže se od systému odpoutá nebo jestliže usilu-

jeme o změnu systému jako celku, v jehož rámci se změní i chování člena. 

„Systém je útvar složený z propojených prvků.“ (Ludewig, 2007, s. 50) 

V lidském vztahu, který je vnímán jako systém, je tím myšleno, že tento 

systém vytváří nejméně dva účastníci a nemá smysl v něm hledat, čí podíl 

na fungování systému je větší. Pokud chceme špatně fungující systém obno-

vit, nebudeme hledat příčiny, ale spíše řešení.  

 

Příklad 

Pedagogové se snaží podněcovat žáky, aby plnili své povinnosti a dodržova-

li pravidla, která jsou stanovena a napsána ve školním řádu, zpravidla 

je to bez trvalejší odezvy. Totéž praktikují i rodiče vůči svým dětem. Zřejmě 

by měli jak pedagogové, tak rodiče i děti daleko více brát v úvahu existenci 

širších systémů, ve kterých jsou všichni zapojeni a které jejich jednání spo-

luurčují. (Ludewig, 2007)  

 

Supervize ve školách  

Lidský vztah jako systém  
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V systémech, do kterých patříme, představuje naše „já“ s jeho svobodnou 

vůlí jen část většího systému, a je proto vyloučeno, aby mělo systém, tedy 

naše jednání, pod jednostrannou kontrolou. Mezi omyly euroamerického 

kulturního prostoru patří víra, že síla vůle stačí ke zvládnutí překážek. 

 

4.3.1 Teorie sociálních systémů a teorie systémů zaměřená 

na osobu   

 

V předchozí kapitole byl vymezen vztah jako systém. Von Schlippe, 

Schweitzer (2006) rozlišují tři třídy autopoietických systémů: 

 život, 

 vědomí, 

 komunikace. 

 

Tyto tři systémy, tedy život, vědomí a komunikace, se přirozeně účastní je-

den druhého.  Bez života by nedošlo k vědomí a ke komunikaci, bez vědomí 

by neexistovala komunikace a to platí i obráceně. Takže u těchto systémů 

není nikdy možné bezproblémové překrývání, i když se zčásti překrývat 

mohou, dokonce může vzniknout vysoká kongruence. Určitě si lze předsta-

vit, že řeč v poradenské interakci umožní velmi přesně komunikovat o ob-

sahu vědomí a že zpětnou informací pracovníka lze získat zkušenost, 

že komunikovaný obsah došel ke klientovi. (Von Schlippe, Schweitzer, 

2006) 

 

Pro zájemce 

Koncept relativní autonomie sociálního, psychického a biologického systé-

mu má významné důsledky pro systemické přístupy v poradenství a terapii: 

 „pocity nemluví“, tedy v poradenském či terapeutickém procesu 

se nezachází s pocity, ale s komunikací o pocitech, tedy klientům 

i pracovníkům se vyplatí vycházet z toho, že na základě pozorování 

druhého si nikdy nemohou udělat spolehlivý úsudek o tom, jaký vý-

znam v sobě nese, ale mohou se o tom od něj pouze dozvědět; 

 „lidé si navzájem nerozumějí“, dva lidé si do svých pocitů a myš-

lenek nemohou vzájemně nahlédnout přímo, nýbrž tím způsobem, že 

komunikace podněcuje jejich psychický systém a uvede jej do pohy-

bu, tento proces se však bude dařit pouze částečně, kongruentní pře-

krývání vědomí a komunikace je výjimečné; 

 „komunikační vzorce jsou autonomní vůči myšlenkám a pocitům 

zúčastněných“, když „komunikace komunikuje“, je možné nahléd-

nout do „vlastního života“ komunikačních vzorců, komunikace 

zjevně vyžaduje udržení vlastní organizace; 

 systemická terapie i poradenství, jako každá komunikační tera-

pie, nemůže působit přímo na biologickou úroveň člověka, může 

ji však podněcovat, na druhou stranu genetika a látková výměna 

Život, vědomí, komunikace  

 

Teorie sociálních systémů 

a systémů zaměřených 

na osobu  
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nemohou přímo determinovat chování člověka, ale mohou ho pod-

něcovat. (Ludewig, 2007) 

 

Na rozdíl od teorie sociálních systémů a komunikace v teorii systémů zamě-

řené na osobu jde výslovně o psychické a fyzické aspekty komunikace a vy-

chází se v ní z pozorovatelných pravidelností, vzorců nebo struktur, 

a to v interakcích mezi členy sociálních systémů, které jsou chápány jako 

sebeorganizované.  

 

Základnou interakcí jsou individuální procesy. Autor této teorie, Jürgen 

Kriz, hovoří o „komunikacích“, které dělí na oblasti tří fenoménů: 

 komunikativní jednání (eferentní komunikace) – celkové spektrum 

výrazových možností dané osoby; 

 vjemy (aferentní komunikace) – spektrum dojmů, které jsou danou 

osobou aktivně utvářeny; 

 myšlenky a pocity (k sobě vztažená komunikace) – to znamená 

proud kognitivně-emočních fenoménů ve vědomí; jedinec komuni-

kuje neustále (také) sám se sebou, vede vnitřní dialog.  

 

Člověk, pokud je v bdělém stavu, nemůže jinak než být vystaven nepřetrži-

tému proudu dojmů, které vnímá, nepřetržitě vysílá proud výrazů a nepřetr-

žitě zachycuje proud myšlenek a pocitů vztahujících se k sobě samému. Při-

tom je důležité, že tyto tři aspekty trvají pouze krátký okamžik. Z těchto 

prchavých prvků se v podstatě vytváří stabilní struktury dynamických pro-

cesů a ty bychom jako poradci a terapeuti chtěli u klientů pozorovat, popi-

sovat a případně terapeuticky měnit.  

 

Příklad 

 

Zvláště autoreferentní komunikace (vnitřní dialog), může být ovlivněna 

předpoklady, které osoba vyvinula v průběhu získávání životních zkušenos-

tí. Vztah mezi dojmy a výrazem (jednáním) utvářejí dva druhy významných 

procesů: 

 neuronální procesy, tedy to, co označujeme za paměť nebo za vnitřní 

dialog (ne však vždy probíhající vědomě); 

 neneuronální tělesné procesy, které jsou prostřednictvím interocepto-

rů napojeny na neuronální procesy, např. hormony, krevní hodnoty, 

ale také chronické svalové napětí, tělesný krunýř apod. (Ludewig, 

2007) 

 

Možnosti zasahovat do těchto procesů jsou dány schopností sebereflexe, 

která vytváří předpoklad pro distancování se od sebe sama, od pouhého bytí 

v bezprostředním zde a nyní, a pro zpětný pohled na sebe, a to ve dvou oh-

ledech.(Ludewig, 2007).  

 Perspektiva od „tam“ směrem „sem“, tedy pohled na sebe samotné-

ho z pozice někoho jiného, kdy se člověk stává svým vlastním ob-

jektem.  

 

Autoreferentní komunikace 

– vnitřní dialog  

Důležitá pasáž v textu  
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 Otázky na „očekávání vztažená k očekávání“, tedy jak danou osobu 

vidí ten, kdo je právě oním „generalizovaným druhým“, jsou již zde 

považovány za základní stavební kameny systemických procesů.  

 

Pohled od „tehdy“ směrem k „nyní“, který je základem vnímání života odví-

jejícího se v historickém čase, protože umožňuje vztahování k minulosti 

a k budoucnosti, je zase základnou pro takové fenomény jako smutek (za-

měření na minulost) a obava (orientace na budoucnost). (Von Schlippe, 

Schweitzer, 2006) 

 

Pro zájemce 

Pro pochopení psychologických procesů je potřeba rozlišovat zvláště čtyři 

úrovně procesů, které se ve svém synergetickém propojení vzájemně ovliv-

ňují: 

 tělesné procesy – mimo jiné hormonální a imunitní systém, dýchání, 

postoj; 

 kognitivně-emoční procesy a vědomí – tedy proud na sebe vztaže-

ných komunikací; 

 impresivní a expresivní komunikační procesy – proud aferentních 

či eferentních komunikací; 

 interakční komunikace – vše, co se např. popisuje jako „párová 

dynamika“, „rodinná pravidla“ apod. 

 

Teorie systémů orientovaná na osobu nabízí integrativní pohled na různé 

systemické techniky. Rozhodující je to, zda intervence změní vzorec, ve kte-

rém dotyčná osoba komunikuje se sebou nebo s druhými osobami, či ne-

změní. Není důležité, která vnější kritéria naplňují intervenci, uspořádání 

apod., důležitá je otázka, nakolik do procesu uvádějí konstruktivním způso-

bem něco nového neboli slovy metafory „rozdíl vytvářející rozdíl“. (Bateson 

in Von Schlippe, Schweitzer, 2006) 

 

4.4 Komunikace jako proces 
 

Sociální systémy se vytvářejí komunikací, stejně tak stavbu sociálních sys-

témů musíme vyvodit z komunikace. Ta se opírá o jednotlivé projevy, které 

je nutno rozlišovat.  

 

Jak lze komunikaci v tomto smyslu chápat, co to vlastně je? Komunikace 

není pouze přenosem věcně chápaných informací z „vysílajícího“ na „pří-

jemce“, tento model se ukázal jako nevhodný, protože chápe komunikaci 

v podstatě jako sdělení. Sdělení však přispívá ke komunikaci teprve potom, 

jestliže mu adresát rozumí. (Ludewig, 2007) 

 

Komunikace probíhá neustále selektivně, protože neustále zpracovává smy-

sl sdělení. Každé sdělení je již samo o sobě selekcí.  

 

 

Informace, sdělení, poro-

zumění  
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Luhmann in Ludewig (2007) považuje komunikaci za trojí proces selekce: 

 selektuje z hojnosti možného informaci; 

 způsob sdělení; 

 systémové stavy adresáta, které jsou výsledkem pozorování, tedy 

porozumění. 

 

Selekce, která je označována jako porozumění, je nezbytným faktorem ko-

munikace, protože porozumění je založeno na rozdílu mezi informací a sdě-

lením. Porozumění tedy umožňuje výklad obsahů podle různých rozlišení, 

např. správně/chybně, významně/nevýznamně, srozumitel-

ně/nesrozumitelně. Teprve porozumění přiděluje sdělení informační hodno-

tu.  

 

 

Příklad 

V porozumění se rozdíly spojují v jednotku komunikace, bez rozlišení in-

formace nevznikne komunikace. Teprve když rozumíme pokynu ruky (gestu 

jako informaci – pozdrav na rozloučenou) a nevykládáme si jej jinak (jako 

pouhý pohyb), můžeme reagovat komunikativně opětovným gestem. 

 

Komunikace se tedy vztahuje k sobě samé, porozumění se projevuje jen do-

časně, lze jej ale předjímat v očekáváních. Komunikace nepředpokládá vě-

domý sdělovací rámec, stačí porozumět projevům jako sdělení, ale s tím ri-

zikem, že druhá strana své projevy jako sdělení nezamýšlela. Nedorozumění 

patří ke komunikaci stejně jako neupřímnost.  

 

Ojedinělé komunikační jednotky se vyskytují sporadicky, např. volání 

o pomoc, ale komunikační procesy spojují mnohé události do jednoho sledu. 

Komunikace není pouze řetězem dějů a událostí, protože selektuje mocněji 

než každý jednotlivý akt. Proto nelze opominout konstruktivní rovinu ko-

munikace, nelze si ji plně vyložit na základě jediného sdělení ani ji nelze 

přímo pozorovat, ale v každém případě ji lze spoluvytvářet vlastními proje-

vy.  

Sociální systémy dále charakterizuje, že upevňují rozdílnost sebe a prostředí 

pouze hranicemi smyslu. (Von Schlippe, Schweitzer, 2006) 

 

4.4.1 Pragmatika lidské komunikace 

 

Určité jevy zůstávají nevysvětlitelné, pokud je nevidíme v dostatečně širo-

kém kontextu. Jinak bychom museli přisoudit dotyčnému organismu vlast-

nosti, které nemá. Jevy, které se vyskytují ve vzájemných vztazích mezi or-

ganismy v nejširším slova smyslu, např. mezi buňkami, orgány, komplexy 

orgánů, elektronickými sítěmi, mezi zvířaty, osobami, rodinami, vědeckými 

nebo politickými systémy, kulturami, národy apod., se zásadně a poměrně 

často liší od vlastností, které mají dotyčné organismy samy o sobě. Zatímco 

v biologii a příbuzných disciplínách je tato skutečnost přijímána zcela bez 

 

Pragmatika lidské komuni-

kace  
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problémů, je výzkum lidského chování založen stále ještě na monadických 

pojetích individua.  

 

Významné je to tam, kde je předmětem zkoumání nápadné či narušené cho-

vání jedince. Pokud takovéto projevy vidíme uměle izolované, pak se nutně 

nabízí otázka po přirozenosti těchto stavů, a tím, v širším slova smyslu, 

po přirozenosti lidské duše. Vymezíme-li hranice výzkumů dostatečně širo-

ce, pak se zaměření přesouvá od uměle izolované monády ke vztahu mezi 

jednotlivými částmi většího systému – ten, kdo pozoruje lidské chování, 

se pak odvrátí od deduktivních výzkumů lidské mysli ke studiu pozorova-

telných manifestací lidských vztahů a médiem těchto manifestací je ko-

munikace. (Watzlawick, Bavelasová a Jackson, 2010) 

 

Výše uvedení autoři dělí lidskou komunikaci na tři části, a to: 

 syntax, 

 sémantiku, 

 pragmatiku. 

 

Pokud budeme toto dělení aplikovat na lidskou komunikaci, je první 

z těchto tří oblastí úkolem teoretika informací, který se zabývá předáváním 

zpráv (kódy, kanály, kapacitou a dalšími statistickými vlastnostmi jazyka). 

Tyto problémy jsou především syntaktické povahy a v podstatě nemají nic 

společného s významem použitých symbolů. Význam je hlavním úkolem 

sémantiky. Jakoukoliv komunikaci ovlivňuje chování všech zúčastněných, 

toto je její pragmatický aspekt.  

 

Teoreticky je takovéto jasné pojmové rozlišení daných tří oblastí možné, 

ale prakticky jsou na sobě přirozeně všechny tři navzájem závislé.  

 

Watzlavick, Bavelasová a Jackson (2011) akcentují především pragmatiku, 

tedy takové účinky komunikace, které se vážou k chování. Z tohoto úhlu 

potom komunikace není pouze řeč, nýbrž veškeré chování, a každá komuni-

kace, včetně komunikačních aspektů jakéhokoliv kontextu, ovlivňuje cho-

vání. Takto pojatá pragmatika lidské komunikace je založena na pozorova-

telných manifestacích lidských vztahů v nejširším slova smyslu, a tím 

je mnohem méně příbuzná s tradiční psychologií než s matematikou.  

 

4.4.2 Nelze ne-komunikovat 

 

Důležitá pasáž textu 

Základní vlastností chování je skutečnost, že chování nemá žádný protiklad, 

neexistuje tedy „ne-chování“, není možné se „ne-chovat“.  

 

Pokud předpokládáme, že veškeré chování v interakční situaci má význam 

sdělení, tedy je komunikací, tak z toho plyne, že ať se člověk snaží jakko-

liv, nemůže nekomunikovat. Aktivita nebo neaktivita, slova či mlčení, 

Syntax, sémantika, pragma-

tika  
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vše má význam sdělení, ovlivňuje druhé lidi a ti zase nemohou neodpovídat 

na komunikaci a sami rovněž komunikují. (Watzlavick, Bavelasová, Jack-

son, 2010) 

 

Autoři také tvrdí, že ke komunikaci dochází jen tehdy, pokud je záměrná, 

vědomá a úspěšná, tedy pokud nastane vzájemné pochopení. Pokud se rovná 

vyslané sdělení přijatému, je tedy podstatné, ale jedná se o jinou úroveň ana-

lýzy. Pokud jde mezi komunikujícími o nedorozumění, je to zajímavé, jak 

tvrdí Watzlawick (2010) z hlediska patologií, které se rozvíjejí nezávisle, 

či dokonce navzdory motivaci nebo záměrům komunikujících.  

 

Jednotky komunikace 

 

Pokud použijeme termín komunikace dvěma způsoby, tedy jako obecný ná-

zev a jako volně definovanou jednotku chování, tak se pokusíme nalézt ter-

míny, které jsou již obecně užívány. Jednotlivé komunikační jednotky 

se budou nazývat „sdělení“ nebo také „komunikace“, série sdělení, která 

si osoby vyměňují, budou označena jako „interakce“ –a ta je rozsáhlejší 

než pouze jedno sdělení.  

 

Pro zájemce 

Pokud budeme akceptovat veškeré chování jako komunikaci, nebudeme te-

dy zacházet s monofonní jednotkou vzkazu, ale spíše s pohyblivou a mno-

hotvárnou sadou mnoha způsobů chování, a to: 

 verbální, 

 zvukovou, 

 postojovou, 

 kontextuální apod. 

 

Různé prvky této sady, kterou považujeme za celek, spolu mohou vytvářet 

rozličné a složité permutace a je nepochybně zajímavé sledovat pragmatický 

účinek těchto kombinací v interpersonálních situacích.  

 

4.4.3 Typy komunikace 

 

Jeden typ komunikace je se sebevysvětlující podobností a druhý pomocí 

slova; jsou ekvivalentní konceptům analogovému a digitálnímu (Watzla-

wick, Bavelasová, Jackson, 2010). V tzv. digitální komunikaci jsou slova 

jako libovolné znaky, se kterými zacházíme na základě logické syntaxe ja-

zyka. V podstatě neexistuje žádný specifický důvod, proč by měla tři pís-

mena „p-e-s“ označovat určité zvíře. Ale jde o sémantickou konvenci češti-

ny a mimo tuto konvenci neexistuje korelace mezi jakýmkoliv slovem 

a věcí, kterou označuje.  

 

Oproti tomu v tzv. analogové komunikaci snáze poznáme objekt, ke kte-

rému se komunikace vztahuje, tedy to, co popisuje.  

Jednotky komunikace  

 

Analogová a digitální ko-

munikace  
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Příklad 

Rozdíl v těchto dvou typech komunikace se stane patrnějším, pokud si uvě-

domíme, že například libovolně dlouhý poslech projevu v cizím jazyce 

v rádiu nevede k porozumění tohoto projevu. Na druhé straně některé zá-

kladní informace mohou být docela snadno získány sledováním znakového 

jazyka a tzv. intenčních pohybů, i když je použije osoba ze zcela jiné kul-

turní oblasti.  

 

Předpokládáme, že tzv. analogová komunikace má své kořeny v hlubších, 

archaických vrstvách evoluce, a má proto obecnější platnost než relativně 

mnohem mladší a abstraktnější tzv. digitální způsob verbální komunikace. 

 

Analogová komunikace je v podstatě neverbální komunikace. Tento výraz 

zahrnuje: 

 pohyb těla, 

 postoj, 

 gesta,  

 obličejový výraz, 

 hlasové zabarvení, 

 rytmus slov,  

 kadenci slov apod. 

 

V podstatě tedy zahrnuje veškerý neverbální projev, jakého je lidský orga-

nismus schopen, stejně tak komunikační klíče, vždy přítomné v jakémkoliv 

kontextu, ve kterém se daná interakce uskutečňuje. 

Každá komunikace má tedy obsahový a vztahový aspekt a tyto dva způsoby 

komunikace nejenom, že existují vedle sebe, ale v každém sdělení se navzá-

jem doplňují.  

 

4.5 Pedagogická intervence jako prostředek komunikace 
 

Mezi moderní a inspirativní programy a metody intervence, které vznikly 

ve 2. polovině minulého století, můžeme zařadit intervenční program in-

strumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Tento program je pozo-

ruhodný tím, že s emocemi pracuje kognitivním způsobem, což se jeví pro 

osoby s psychosociálním ohrožením a narušením jako velmi efektivní způ-

sob práce. Pokud budeme jako Watzlawick a Bavelasová (2010) vycházet 

z teze, že projevy problémového a nápadného chování jsou považovány 

za komunikační reakci na určitou situaci, tak komunikace je vztah kvalita-

tivně odlišný od vlastností jedinců, kteří se jí účastní.  

 

Obsahový a vztahový aspekt 

komunikace  

Kognice a emoce  
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4.5.1 Intervenční program instrumentálního obohacení  

Reuvena Feuersteina  

 

Reuven Feuerstein se narodil se v Botosan (Rumunsko) v roce 1921 

do početné rodiny profesora judaistiky, ve které bylo 9 dětí.  V Bukurešti 

vystudoval učitelský ústav, v roce 1944 se dostal na území britské Palestiny, 

dnešního Izraele, pokračoval ve studiu psychologie ve Švýcarsku (1946-

1949), kde navštěvoval přednášky C. G. Junga, K. Jasperse, L. Szondyho. 

V letech 1950 až 1955 studoval u J. Piageta a A. Reye, studium psychologie 

ukončil na univerzitě v Ženevě v roce 1954.  Doktorát získal na Sorbonně 

v Paříži v roce 1970. V centru jeho profesionálního zájmu je oblast vývojo-

vé, pedagogické a kognitivní psychologie z takového úhlu pohledu, který 

respektuje kulturní odlišnosti.  

 

V současnosti působí jako profesor pedagogické psychologie na univerzi-

tách v Izraeli a ve Spojených státech amerických. Se svými spolupracovníky 

založil Mezinárodní středisko pro zvýšení učební kapacity v Jeruzalémě (In-

ternational Center for the Enhancement of Learning Potential – ICELP). 

 

Pro zájemce 

Během své profesionální dráhy pracoval s handicapovanými dětmi 

v Bukurešti (1940–1944), od roku 1945 pracoval jako speciální pedagog 

a poradce s mladistvými, kteří přežili holocaust a s dětmi, které přicházely 

do nově vzniklého státu Izrael z celého světa. Podílel se na výzkumu (1950) 

tzv. Ženevské školy, který se zabýval marockými, berberskými a židovský-

mi dětmi, spolu s A. Reyem, M. Richellem, M. Jeannetem. Věnoval se roz-

voji teorie o kulturních rozdílech a kulturní deprivaci. Ve své práci i vý-

zkumech sledoval, že děti selhávají ve školních výkonech, protože nejsou 

schopny se vyrovnat s formální situací učení, ale v mimoškolních činnos-

tech, které zahrnují komplexní dovednosti, se od ostatních dětí, svých vrs-

tevníků, neodlišují. Jiné děti se naučí nové poznatky, ale nejsou schopny 

je aplikovat v nové situaci nebo s krátkým časovým odstupem tyto doved-

nosti ztrácejí. 

 

Teoretická východiska intervenčního programu  

 

Teoretická východiska Po návratu ze Švýcarska do Izraele v 50. letech mi-

nulého století R. Feuerstein rozpracoval nejen program instrumentálního 

obohacování, ale také jeho teoretická východiska. Na základě své praxe 

a výzkumů vypracoval teorii kognitivní modifikovatelnosti, ve které vychází 

z předpokladu, že děti, které nejsou schopny se učit při školní výuce nebo 

ze zkušeností, mají deficit v kognitivní oblasti. Nejsou schopny uvažovat 

v souvislostech, nenaučily se poznatky organizovat a strukturovat. Mohou 

být v projevech chování impulzivní a akceptují pouze jednotlivé informace. 

Nepoučí se ze svých chyb, jsou neúspěšné ve školních výkonech ne proto, 

Intervenční program in-

strumentálního obohacení 

Reuvena Feuersteina  
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že by měly snížené intelektové předpoklady, ale protože některé jejich po-

znávací funkce jsou nedostatečně rozvinuté. Nejsou schopny si práci naplá-

novat, vymezit strategie, jak dojdou k cíli, popřípadě v průběhu práce strate-

gie změnit, pokud se během zpracování úkolu změní podmínky.  

 

Strukturální kognitivní modifikovatelnost (Structural Cognitive Modifiability) 

 

Strukturální kognitivní modifikovatelnost Teorie strukturální kognitivní 

modifikovatelnosti se dívá na lidský organismus jako na celek, který je ote-

vřený, adaptabilní a přístupný změně.  Kognitivní funkce mají zásadní vliv 

na schopnosti člověka ke změně.  

 

Strukturální kognitivní modifikovatelnost je definovaná prostřednictvím tří 

charakteristik: 

 stálost (permanence) ve smyslu přetrvávání v čase a prostoru; 

 pronikavost (pervasiveness) jako míra, ve které změna v jedné části 

ovlivní jiné změny; 

 centrálnost (centrality) v podobě seberegulativní povahy kognitivní 

modifikovatelnosti. 

 

Příklad 

Kognitivní modifikovatelnost je možné popsat pomocí specifické formy in-

terakce, kterou samotný Feuerstein nazval zkušenost zprostředkovaného 

učení (Mediated Learning Experience MLE).  

 

Zkušenost zprostředkovaného učení (Mediated Learning Experience – 

MLE) 

 

Zkušenost zprostředkovaného učení V této teorii je detailně rozpracovaná 

zprostředkující úloha dospělého v procesu učení dítěte. Vychází se z tvrzení, 

že na dítě mají vliv dva typy situací v procesu učení: 

 první typ souvisí s přímým učením a reprezentuje jej bezprostřední, 

jinými osobami nezprostředkovaná interakce mezi učebním materiá-

lem a myšlením dítěte; 

 druhý typ vychází z učení, které je zprostředkované dospělým, tedy 

učitelem. 

 

Mezi základní parametry zkušenosti zprostředkovaného učení patří: 

 intencionalita, 

 reciprocita, 

 transcedence, 

 smysluplnost změny. 
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Pro zájemce 

Zkušenost zprostředkovaného učení může být vymezena jako typ interakce 

dítěte a prostředí, která je založena na aktivitě dospělého. Aktivita je inicio-

vaná a záměrně dospělým vyvolávaná, dospělý vstupuje mezi dítě a prostře-

dí. V procesu této mediace dospělý vybírá a poskytuje dítěti některé podně-

ty, určité vynechává a jiné zvýrazňuje. Proto považujeme zkušenost 

zprostředkovaného učení za velmi důležitou podmínku pro vývoj jedinečné 

lidské modifikovatelnosti nebo způsobilosti profitovat z působení podnětů 

jiným způsobem, než je obvyklé. (Džuka, 2010) 

 

Feuerstein zpracoval detailní seznam univerzálních a kontextových kritérií, 

kdy se zkušenost zprostředkovaného učení uskuteční. Jejich podstata je za-

ložena na tom, který typ či jaká míra zprostředkování je pro dítě vhodná. 

Základem mediace je tedy vytvořený učební materiál, jehož hlavní charakte-

ristikou je skutečnost, v jaké míře rozvíjí prostřednictvím interakce kogni-

tivní modifikovatelnost u dítěte.  

 

Dvanáct kritérií zprostředkovaného učení: 

Kritéria by měla být použita při každé zprostředkované interakci, nejsou 

ovlivněna kulturou. 

 zprostředkovat záměr a vzájemnost; 

 zprostředkovat přesah; 

 zprostředkovat význam; 

 zprostředkovat pocit kompetence; 

 zprostředkovat regulaci a kontrolu chování; 

 zprostředkovat sdílení; 

 zprostředkovat individuální a psychologické rozdíly; 

 stanovit si cíl, naučit plánování a způsob dosažení cíle; 

 zprostředkovat náročnost; 

 zprostředkovat vědomí lidského bytí jako měnící se skutečnosti; 

 zprostředkovat vyhledávání optimistických alternativ – pozitivní ko-

nec; 

 zprostředkovat pocit sounáležitosti. (Pokorná, 2010) 

 

Hodnocení učebního potenciálu (Learning Potential Assessment Device 

– LPAD)  

 

Hodnocení učebního potenciálu Obecně dynamická diagnostika vznikla jako 

opozice k psychometrické diagnostice, teoreticky vychází z Vygotského 

konceptu zóny proximálního vývoje. Nezaměřuje se na výkon, ale na úspěch 

pod vedením. Vedení dítěte během vyšetření je založeno na intervencích 

v podobě pomoci, instrukcí, zpětné vazby a nápovědy.  

Účelem tohoto přístupu je zhodnocení a kvantifikace učebního potenciálu 

a učení (Sternberg, Grigorenko, 2010). 
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Základní rozdíly mezi statickým a dynamickým přístupem 

Statické testy                                                               Dynamické testy 

Zaměření na rozvinu-

tou úroveň 

Úloha testu Proces rozvoje 

Odpovědi na jednotlivé 

problémy, položky bez 

zpětné vazby 

Zpětná vazba Zpětná vazba je vždy – 

explicitně nebo impli-

citně 

Neutrální a nezúčast-

něný 

Kvalita vztahu „Podněcující“ 

 

 

Příklad 

Na základě teorie zkušenosti zprostředkovaného učení Feuerstein vytvořil 

a v různých podmínkách modifikoval postup dynamického testování a hod-

nocení intelektových předpokladů, který je známý jako nástroj pro hodno-

cení učebního potenciálu (Learning Potential Assessment Device – LPAD), 

nazývaný jako dynamické testování a hodnocení. Původně byl tento způsob 

testování a hodnocení vytvořen pro děti, které dosahovaly nízké úrovně vý-

konu ve standardních testech, děti z rodin minorit a imigrantů, u kterých by-

la prognóza nepříznivá. Později cílovou skupinu rozšířil na všechny osoby, 

které mají jisté limity. V roce 2002 Feuerstein přejmenoval metodu na dy-

namické hodnocení kognitivní modifikovatelnosti (Dynamic Assessment 

of Cognitive Modifiability), což vyjadřuje skutečnost, že tento přístup 

je protikladem k testům zaměřeným na zjišťování struktury intelektových 

schopností prostřednictvím standardizovaných nástrojů. Zde by se mělo jed-

nat o hodnocení změn v procesu učení. 

 

Vzhledem k tomu, že zkušenost zprostředkovaného učení je definována jako 

kvalita interakce mezi organismem a prostředím, tak změny, které jsou jejím 

důsledkem, se uskutečňují prostřednictvím dvou modalit: 

 na základě přímé zkušenosti dítěte s učením, která je založena 

na přímém kontaktu s podněty; 

 na základě zkušenosti zprostředkovaného učení, která předpokládá 

přítomnost a aktivitu dospělého, jenž filtruje, selektuje, interpretuje 

a přetváří to, co je objektem skutečnosti. Pokud má jedinec podmín-

ky pro to, aby se zkušenost zprostředkovaného učení uskutečnila, 

tak je jejím důsledkem kognitivní, emocionální a sociální rozvoj. 

 

Podle Feuersteinova vyjádření se LPAD výrazně liší od tradiční, statické 

diagnostiky, která vychází z předpokladu, že lidské charakteristiky (dispozi-

ce) jsou fixní a neměnné. Základní filozofie vychází z přesvědčení, 

že schopnosti jedince jsou modifikovatelné a v podstatě cokoliv je dosaži-

telné prostřednictvím procesu hodnocení a stimulace změny, neexistují limi-

ty, za kterými nepokračuje další rozvoj. 

 

Samotná procedura LPAD a její realizace se skládá ze tří etap: 

 pretest – umožňuje identifikovat bazální úroveň výkonu jedince 

a jeho případné obtíže v kognitivní oblasti; 
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 mediace – využívá intervenci v podobě učení se strategiím, které 

jsou potřebné pro úspěšné řešení předkládaných úloh; 

 posttest – zde jsou identifikovatelné změny, které byly získané díky 

mediaci. (Džuka, 2010) 

 

Co se týká baterie úloh, které tvoří LPAD, jedná se o 15 nástrojů zaměře-

ných na hodnocení kognitivních funkcí, které mají vztah k pozornosti, pa-

měti, řešení problémů a logickému usuzování. Realizace a administrace 

všech 15 nástrojů trvá 12 až 15 hodin u individuální formy práce, u skupi-

nové až tři dny.  

 

Program instrumentálního obohacení (Feuerstein´s Instrumental       

Enrichment FIE) 

Na základě programu instrumentálního obohacení (Feuerstein´s Instrumen-

tal Enrichment FIE) se děti i dospělí snaží prostřednictvím rozvoje myšlení, 

poznání, řeči a motivací překonávat obtíže intelektového a emocionálního 

rozvoje. 

Tento program je záměrně sestavený tak, aby nereprezentoval žádný speci-

fický význam (content-free). Jeho autoři jsou přesvědčeni, že osvojení 

si nejzákladnějších kognitivních funkcí a strategií nevyžaduje specifický 

obsah osvojovaného materiálu a přesně argumentují i s množstvím příkladů, 

proč tomu tak je: 

 obsah samotného materiálu může v dítěti vyvolávat nechuť osvojit 

si odpovídající informaci – cílem není osvojit si obsah učiva, ale jde 

o rozvoj kognitivních funkcí, jež jsou nad tímto obsahem; 

 konkrétní materiál může vyvolávat nechuť věnovat mu čas ze strany 

učitele; 

 obsah materiálu, který je uspořádaný podle určité logické struktury, 

však nemusí být v souladu s logikou osvojování základních kogni-

tivních funkcí; 

 určitý obsah může být negativně ovlivněn předcházejícím selháním 

ze strany žáka. 

 

Bez ohledu na uvedené argumenty právě preference na obsahu nezávislého 

učebního působení je rozhodující odlišností mezi přístupem Feuersteina 

a Vygotského. (Pokorná, 2010) 

 

4.6 Alan Kazdin a parenting 
 

Role rodičů (či zákonných zástupců) v řešení problematiky přetrvávajících 

nežádoucích projevů chování dětí se stává nezastupitelnou. Není prakticky 

možné tyto projevy chování intervenovat pouze ve škole či v poradenských 

zařízeních jakéhokoli typu. Američtí rodiče (a nejen oni) jsou zavaleni nej-

různějšími radami z převážně populárně-naučných publikací, jež dávají za-

ručené rady na zlepšení chování jejich dětí. Proto je důležité snažení doktora 

Alana Kazdina, který z pozice akademického pracovníka Yale University 

odborně usměrňuje informace o přístupech k dětem s nežádoucími projevy 

chování. 

Program instrumentálního 

obohacení  
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4.6.1 Uvedení do problematiky 

 

Porucha chování je přetrvávající vzor porušování práv ostatních. Největší 

výskyt je u dětí a mladistvých, přičemž hlavními projevy poruchy chování 

je ubližování lidem a zvířatům, krádež či ničení majetku a lhaní ve vlastní 

prospěch. V roce 2001 American Academy of Family Physicians zjistila, 

že přibližně 6 až 16 procent chlapců a 2 až 9 procent dívek mohou být dia-

gnostikováni s poruchou chování. 

 

4.6.2 Činnost Alana Kazdina 

 

Alan Kazdin je jednou ze světových autorit v oblasti parentingu. Pomohl 

tisícům dětí a rodičů v Yale Parenting Center and Child Conduct Clinic. 

Alan Kazdin také vyučuje psychologii a dětskou psychiatrii na Yale Uni-

versity, v minulosti býval i prezidentem American Psychological Associati-

on. Publikoval více než 600 článků a více než 40 knih o dětské psychologii 

s akcentem na poruchy chování. Bakalariát (B.A.) z psychologie absolvoval 

na San Jose State University, doktorát (Ph.D.) z klinické psychologie pak 

na Northwestern University. Doktor Kazdin se objevuje často v amerických 

médiích jako odborník na parenting, mj. v ABC News, NBC News, BBC, 

PBS a NPR. Je laureátem Merit Award, tedy ceny, které uděluje National 

Institute of Mental Health, a také ceny za celoživotní přínos psychologii 

od American Psychological Association. 

 

Psycholog Alan Kazdin věnoval značnou část svého profesního života po-

chopení poruch chování. Na Yale Parenting Center and Child Conduct Cli-

nic doktor Kazdin a jeho tým učí rodiče vytvářet takové prostředí, které 

je předvídatelné, pod dohledem, řádné a bezpečné pro každé dítě. Takové 

prostředí je totiž opakem chaosu, který dnes zažívá mnoho dětí s poruchou 

chování. Rodičovská školení managementu rodiny se konají ve velmi inten-

zivních dvoudenních programech s navazujícími padesátiminutovými setká-

ními, jež probíhají buď osobně, telefonicky nebo telemostem jednou týdně. 

Rodiče se učí, že autonomní nervový systém dětí s poruchou chování fungu-

je v nižší aktivitě a vyžaduje vysoký stupeň stimulace emocí a štěstí.  

Zvládnutí managementu rodiny učí rodiče, aby mohli vyžadovat kázeň pozi-

tivním, konzistentním a podpůrným způsobem a očekávat vysoké standardy 

chování. 

 

Alan Kazdin se domnívá, že by se neměly utrácet peníze na výzkumná té-

mata zabývající se mentalitou dětí a lidí obecně, jejichž výsledek je předem 

předvídatelný. Například nemá smysl, aby výzkumná studie stojící milion 

dolarů odhalila následující triviality: 

 děti potřebují čas na hraní si venku (tzv. outdoor time); 

 jestliže dítě tráví 10 hodin denně před televizí (nebo hraním počíta-

čových her), není vedeno k tomu, aby se z něj stal řádně pracující 

občan; 

Conduct disorder – poru-

cha chování  

Alan Kazdin  

Parent Management Trai-

ning  

Alan Kazdin o výzkumech 

dětí  
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 nadávky ubližují dětským srdcím i hlavám (citu i myšlení); 

 křičení a ječení v domácnosti je stresující pro vaše děti a vůbec pro 

všechny v rodině (i pro domácí mazlíčky); 

 bití, znásilňování a obtěžování dětí jim způsobuje celoživotní jizvy; 

 krmení dětí sladkostmi k snídani je hloupé; 

 knihy jsou dobré; 

 hry a puzzle jsou dobré; 

 objímat děti je dobré pro jejich zdraví a duševní pohodu; 

 rozzlobení lidé vytvářejí další rozzlobené lidi; 

 pozitivní a spokojení lidé vytvářejí pozitivní a spokojené lidi. 

 

Doktor Kazdin specifikoval následující mýty, které americkým rodičům za-

braňují být dobrými rodiči: 

 trest změní nežádoucí projevy chování; 

 upomínání vede k žádoucím projevům chování; 

 vysvětlování, proč jsou jeho projevy chování nežádoucí, dovede dítě 

k žádoucím projevům chování; 

 příliš pochval děti jen kazí; 

 když dítě něco udělá jednou či dvakrát, znamená to, že to bude dělat 

pravidelně; 

 když druhé dítě v rodině nepotřebuje speciální péči, nepotřebuje ji 

ani to první (které vykazuje nežádoucí projevy chování); 

 dítě je manipulativní. 

 

Příklad 

 

Co je nejdůležitější, aby rodiče pochopili pro možnou změnu chování dětí? 

Chci, aby rodiče pochopili, že i když nemohou být nutně odpovědní za ja-

kékoli problémy chování jejich dítěte, mohou udělat hodně pro zlepšení 

chování, pokud chtějí. Opravdu můžete změnit chování dítěte a přitom ne-

musíte být tvrdší na své dítě. Ve skutečnosti je příliš mnoho tvrdosti často 

součástí problému. 

 

Uvádíte, že vaše metoda pro zlepšení chování může být úspěšně použita 

u dětí všech věkových kategorií, ale i pro dospělé. Takže je speciálně 

určena na chování dětí, nebo funguje úplně stejně i na dospělé? 

Základní principy modifikace chování lze aplikovat na celou škálu lidí, 

od dětí po obyvatele domovů důchodců, ale děti mají některé jedinečné 

vlastnosti. Lidé všech věkových kategorií se mohou naučit novému chování, 

děti jsou však mimořádně tvárné, což skýtá dobrou příležitost ke změně. Jste 

osoba, která dítě zachytává v období jeho největšího růstu – a ohýbání rato-

lesti má opravdu vliv na budoucí růst stromu. Co je možná ještě důležitější, 

děti obzvláště spoléhají na své rodiče a ostatní dospělé. Výuka lepších rodi-

čovských dovedností (parenting skills) změní chování rodičů, což je efek-

tivnější při zlepšování chování jejich dítěte. 

 

Sedm mýtů o efektivním 

rodičovství  

 

Výběr z interview s Alanem 

Kazdinem 
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Je vaše metoda jen další odměnový program? Co si myslíte o rodiči, 

který říká: „Už jsem zkoušel bodové hodnocení, hvězdy, nálepky 

a všechny tyhle věci – a nefungovalo to.“ 

Odměny jsou součástí programu, ale nejsou jeho nejdůležitější částí. Nabý-

vají účinnosti pouze tehdy, když jsou kombinovány s důležitějšími aspekty, 

jako je třeba posilování žádoucího chování v praxi. I když děláte program 

na několik týdnů, jak dlouho obvykle trvá zlepšení projevů chování dítěte, 

chcete-li vytvořit spoustu a spoustu příležitostí pro své dítě zlepšit chování 

a vychutnat si jeho příjemné důsledky. Je tu posloupnost, jak na to: nastave-

ní dobrého chování s čistými, jasnými výzvami; dítě tak činí; a pak byste 

se měli ujistit, že dobré věci se stávají i jako výsledek – chvály, písmeno 

na bodu grafu, odměny atd. Tyto odměny jsou součástí posloupnosti, ne ce-

lý smysl toho. Odměny samy o sobě bez zbytku pořadí budou pravděpodob-

ně nefunkční. Bod grafu ve vakuu nebude pravděpodobně pracovat. 

Ale vložený do programu, který systematicky spojuje chování s následky, 

se stává silně účinným nástrojem. Takže jsem se věnoval tomu, abych uká-

zal, jak použít bodový graf správně. Mnozí rodiče, kteří přicházejí na mou 

kliniku, říkali, že jej používali bez úspěchu, ale když jsem se zeptal, 

co přesně dělali, tak se téměř vždy ukáže, že dostali špatné anebo neúplné 

rady o tom, jak jej použít. Věřte tomu nebo ne, je tu dobrý vědecký výzkum 

týkající se bodového grafu a správného způsobu, jak jej používat. 

 

Vedete již osmnáct let Yale Parenting Center and Child Conduct Clinic, 

předtím jste působil v jiných podobných zařízeních. Změnily se nežá-

doucí projevy chování dětí během této doby?  

Děti, které k nám přicházejí, jsou mladší než dříve, a to zčásti proto, 

že se zvýšily požadavky na jejich žádoucí projevy chování například 

v předškolní péči, kam jsou umísťovány častěji než dříve a kde nežádoucí 

projevy chování nejsou tolerovány tak, jako kdyby byly doma. A získávají 

více a dříve ze všech stran, z filmů a ze zpráv, expozice obrazů násilí. 

 

Co byste chtěl ještě říci? 

Lidé prožívají silné emoce ohledně výchovy vlastních dětí – a síla něčí váš-

ně pro tu či onu rodičovskou strategii často nesouvisí s přesným smyslem, 

jak účinná by mohla být ve skutečnosti. Z vlastní zkušenosti vím, že nikdo 

nepokrčí rameny a neřekne: „Já nevím. Jak pracujete s ječícím dítětem? Ne, 

jeden z rodičů řekne: „Plesk ho!“ A jiný řekne: „Pomozte mu porozumět 

svým emocím!“ A třetina rodičů říká: „Ignorujte ho!“ Tak se chovají všichni 

– se stejnou horlivostí, s podobnou neochotou zvažovat alternativy. Když 

mluvíme s rodiči na klinice, tak obvykle říkáme: „Můžete mít i pravdu, 

ale zkusme to jiným způsobem na pár dní – a uvidíme, jestli můžeme udělat 

změnu k lepšímu.“ Koneckonců, nepřišli by ke mně, kdyby byli zcela spo-

kojeni se současným stavem svých rodin. 

 

Shrnutí 

Text, který jste prostudovali, byl zaměřený na  různé úhly pohledů na proces 

pomáhání, reflektování a supervize v kontextu práce s osobami 
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s psychosociálním ohrožením a narušením. Zamysleli jsme se nad pojetím 

komunikace, její pragmatikou  i jednotkami a typy komunikace. Hledali 

jsme inspiraci v zahraničních programech rozvoje kognitivních, emocionál-

ních i sociálních schopností a nabídli jsme možnost práce s rodinou a rodiči 

s dítětem s problémy v chování v pojetí Alana Kazdina. 

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Specifikujte termíny reflexe a reflektování. 

2. Vymezte pojetí supervize ve školských poradenských zařízeních, 

školách i zařízeních institucionální výchovy. 

3. Charakterizujte jednotlivé typy komunikace. 

4. Najděte teoretická východiska programu instrumentálního obohacení 

R. Feuersteina. 

5. Uveďte některá z kritérií zkušenosti zprostředkovaného učení a spe-

cifikujte smysl této teorie. 

6. Charakterizujte činnost A. Kazdina v oblasti práce s rodinou dítěte 

s problémy v projevech chování. 

 

Pojmy k zapamatování 

komunikace analogová a digitální 

patering 

pomáhající profese 

program instrumentálního obohacení 

reflexe a  reflektování 

strukturální kognitivní modifikovatelnost 

supervize 

vztah pracovník a klient 

zkušenost zprostředkovaného učení 
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Průvodce studiem 

V předchozí kapitole jsme se snažili vymezit možné inspirativní zdroje pro 

práci s osobami s psychosociálním ohrožením a narušením. Jedna oblast 

se týkala každého pracovníka, který s danými cílovými skupinami pracuje, 

jeho základních nástrojů, které může využít v rámci své profese – reflexe, 

reflektování, supervize a komunikačních systémů. Ve druhé oblasti jsme 

se zaměřili na programy a metodiku práce s osobami cílových skupin, které 

jsou osvědčené v zahraničí a v České republice se začínají prosazovat. 
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5 Závěr 
 

Ve studijní opoře Možnosti intervence u osob se specifickou poruchou cho-

vání a poruchou chování II. jsme se pokusili nastínit možnosti intervence 

v podmínkách školy, školských poradenských zařízení, preventivně vý-

chovné péče i zařízení institucionální výchovy.  

 

Považovali jsme za důležité vložit do poslední kapitoly i téma reflexe a re-

flektování, roli supervize v pomáhajících profesích a propojení chování 

s komunikací. Hledali jsme v zahraničních i domácích zdrojích inspirující 

programy, metody práce a v neposlední řadě i výzkumy, které nás mohou 

obohatit nejen nápady, ale také jinými úhly pohledu.  

 

Jsme si vědomi jisté nevyváženosti celého textu, ani zdaleka se nám nepo-

vedlo obsáhnout širokou škálu institucí, kde se s osobami s psychosociálním 

ohrožením a narušením pracuje a využívají se různé intervenční přístupy, 

metody i programy. Například v oblasti institucionální výchovy jsme se za-

měřili na specifika práce diagnostického ústavu, a pokud jsme chtěli popsat 

činnost této instituce podrobněji a do hloubky, už nám nezbyl prostor pro 

charakteristiku činnosti dětského domova, dětského domova se školou nebo 

výchovného ústavu.  

 

V aktuální situaci navrhovaných legislativních změn v oblasti systému péče 

o ohrožené děti v České republice byl cíl vystihnout podstatu zařízení o to 

náročnější. Někteří z autorů se k perspektivě rozvoje školských poraden-

ských zařízení, středisek výchovné péče či institucionální výchovy vyjádřili, 

jiní se tímto tématem vůbec nezabývali. 

 

Text vnímáme jako uvedení do dané problematiky a věříme, že poznatky, 

které jste v něm načerpali, vás obohatí, přispějí k vašemu profesnímu rozvo-

ji a podnítí k dalšímu vzdělávání. 

Věříme, že práce s osobami s nápadnostmi či problémy v chování, poru-

chami chování a se specifickými poruchami chování není pouze otázkou 

fungování systému zařízení a péče jimi poskytované, ale především otázkou 

přístupu každého z pracovníků, kteří v tomto systému pracují, jakýmkoliv 

způsobem se na něm podílejí a ovlivňují jej. 
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