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Úvod 

Absolventská práce na téma „Sociální práce s mladistvými delikventy“ se 

zaměřuje na práci sociálních pracovníků s dětmi a mladistvými, kteří spáchali přestupek 

nebo protiprávní čin. Toto téma jsem si vybrala proto, že s uvedenou problematikou 

jsem se často stýkala na svých praxích. Získala jsem mnoho informací, které mě velmi 

zaujaly. Také jsem vždy chtěla pracovat s dětmi, a proto se toto téma stalo předmětem 

mého zájmu. 

Nejdůležitějším bodem absolventské práce je popis každodenní práce sociálních 

pracovníků, kteří pracují s těmito dětmi a mladistvými. 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se sociální práce. Dále 

práce stručně popisuje druhy a příčiny poruch chování u dětí a mladistvých. 

Práce rovněž představuje instituce, které poskytují pomoc a podporu pro děti 

a mladistvé páchající přestupky nebo trestnou činnost. Je zde popsána náplň práce 

sociálních pracovníků jednotlivých zařízení. Dále jsou zde popsány možnosti prevence 

páchání kriminality. 

Praktická část obsahuje různé kazuistiky konkrétních klientů. Další část 

praktické části zahrnuje expertní výzkum s výchovnými poradci na různých základních 

školách formou rozhovorů. 

Informace pro absolventskou práci byly čerpány z odborných knih zabývajících 

se danou problematikou. Dalšími zdroji byly časopisy a internetové zdroje, které se 

zaměřují na kriminalitu dětí a mladistvých. Potřebné informace byly také získány 

prostřednictvím rozhovoru s osobou s odbornými znalostmi v dané problematice. 
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

 popsat specifika sociální práce s mladistvými delikventy 
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2 Teoretická část 

2.1 Vysvětlení základních pojmů 

Adolescence - Dospívání. Období přípravy na dospělost, které v pojetí u nás 

převládajícím navazuje na pubescenci. [4, s. 21] 

Delikvence - V převládajícím pojetí se za delikvenci považují všechny typy 

jednání, jež porušují společenské normy, chráněné zákony, tedy všechny trestné činy 

a přestupky včetně protispolečenských činů, které spáchali nezletilí, kteří ještě nejsou 

trestně odpovědní. [4, s. 46] 

Kriminalita - Veškerá trestná činnost, tj. i ta, kterou spáchaly osoby, které 

nemají trestní odpovědnost (u nás děti mladší 15 let). [4, s. 97] 

Kurátor pro mládež - V ČR odborný pracovník státní sociální pomoci, který se 

zabývá dětmi a mladistvými obtížně vychovatelnými, mladistvými pachateli trestné 

činnosti i jejich rodinami, jimž poskytuje poradenskou a socioterapeutickou pomoc. 

[4, s. 99] 

Mladistvý - Podle platného trestního práva ČR osoba od 15 do 18 let, která je 

trestně odpovědná, ale při ukládání trestů se bere ohled na její věk. [4, s. 112] 

Predelikventní chování - Chování, z kterého se s vyšší pravděpodobností než 

z jiných druhů chování u dětí vyvine chování kriminální. [4, s. 164] 

Probační a mediační služba - V ČR v roce 2000 zákonem ustanovený státní orgán 

podléhající MS ČR, spolupracující s ostatními orgány činnými v trestním řízení a s jinými 

subjekty (např. s orgány sociálně-právní ochrany dětí, školami, církvemi, sdruženími.  

[4, s. 165] 
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Sociální práce - Společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejichž 

cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů (chudoby, 

zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých skupin, delikvence mládeže, 

nezaměstnanost aj.). [4, s. 213] 

Trestný čin - Je upraven v zákoně č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

§ 13 Trestný čin 

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný 

a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-

li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. [16] 

2.2 Klienti sociálních pracovníků 

Sociální pracovník se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 2 odst. 1 se dítětem pro účely toho zákona 

rozumí nezletilá osoba. 

Dle § 6 odst. 1, písm. c, d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů se kurátor pro děti a mládež zaměřuje zejména na 

nezletilé klienty s poruchami chování nebo trestnou činností. Svou ochranu směřuje 

především na děti: 

písm. c) které vedou zahálčivý a nemravný život spočívající v tom, že: 

zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají 

alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný 

čin, nebo jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, 

opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; 

písm. d) děti, které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných 

fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte. [19] 

Cílová skupina, na kterou se zaměřují kurátoři pro děti a mládež, je dále 

vymezena v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v § 92, kdy je poskytováno 

odborné poradenství: 
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písm. b) osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní 

nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou 

ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke 

konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou 

České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky. [17] 

Klienti kurátora pro děti a mládež jsou uvedeni v zákoně č. 218/2003 Sb., 

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

v § 2 odst. 1. není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí: 

a) mládeží děti a mladiství, 

b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného 

nedovršil patnáctý rok věku, 

c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok 

a nepřekročil osmnáctý rok svého věku. [18] 

Ochranu dítěte upravují mnohé zákony a další právní předpisy, ze kterých 

vybíráme:  

 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů 
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2.3 Poruchy chování 

Poruchy chování u dětí jsou obvykle vymezovány z pohledu psychologie 

a speciální pedagogiky. Z obecného hlediska se jedná o sérii projevů, kterými jsou 

překračovány a porušovány sociální normy. Pokud si děti a mladiství nejsou z různých 

důvodů schopni tyto normy osvojit a nerespektují je, stávají se jedinci s poruchou 

chování. Typickým znakem poruchy je vzdorovité a nepřátelské chování vůči autoritám, 

které zpravidla trvá déle než 6 měsíců, a je doprovázeno kombinací dalších příznaků: 

opakované hádky s dospělými osobami, nerespektování a odmítání pravidel, výbuchy 

špatné nálady, napadání lidí, nekázeň, podrážděnost, zlostnost, mstivost atd. Příčiny 

mnoha poruch nemají jednotný důvod. Pojarová do nejčastějších příčin vedoucích 

k páchání trestné činnosti zahrnuje: špatnou výchovu v rodině, vlivy okolí a party 

a nedostatečné působení školy. [1; 3; 2] 

Pokud stanovujeme a rozebíráme poruchy chování, je důležité si všimnout 

všech vlivů, které se podílely na vývoji dítěte, jako je prenatální, perinatální nebo 

postnatální období nebo pozdější vývoj dítěte.  K nejčastějším poruchám chování u dětí 

a mladistvých můžeme zařadit následující: agresivita, lhaní a podvody, krádeže, 

záškoláctví, šikana, útěky, drogy a alkohol. 

2.3.1 Agresivita 

Je důležité rozlišovat dva pojmy, kterými jsou agrese a agresivita, protože každý 

znamená něco jiného. 

Agrese z lat. Aggressio – výpad, útok – jednání, jímž se projevuje násilí vůči 

některému objektu, nebo nepřátelství a útočnost s výrazným záměrem ublížit. [3, s. 9] 

Agresivita z lat. Aggressivus – útočnost, postoj nebo vnitřní pohotovost k agresi. 

V širším slova smyslu se takto označuje schopnost organismu mobilizovat síly k zápasu 

o dosažení nějakého cíle a schopnost vzdorovat těžkostem. [3, s. 9] 

Agrese je obvykle vysvětlována jako násilné chování, jehož cílem je záměrně 

ublížit druhé osobě. Jedná se o prostředek, pomocí kterého dosahujeme svých cílů 
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nebo potřeb. Může být také vnímána jako záměrné chování v rozporu se sociálními 

pravidly určité společnosti nebo jako záliba v ubližování druhým lidem. Útočník si je 

jistý, že svým chováním poškodí druhou osobu. Za agresi není považováno náhodné 

ublížení, protože není plánované. Agresivita je z psychologického hlediska rys 

osobnosti, který se projevuje pohotovostí jedince reagovat agresivně i na běžné 

podněty, které u většiny lidí takovou reakci nevyvolávají. Každý člověk je vybaven 

určitou mírou agresivity pro „přežití“ ve společnosti. Násilné chování může být 

zaměřené na lidi, zvířata nebo věci. Zvláštním druhem násilného chování je šikana.  

[1; 3; 15] 

Agrese může být vyvolána touhou dítěte po dosažení předmětu, kterého 

nemůže dosáhnout. Často agresivním projevem dosáhne svého cíle a je tak ujištěno, že 

tento způsob jednání funguje. Takové chování dítěte je převážně projevem 

nevhodného přístupu rodičů při jeho výchově. Ústupky dítěti ze strany rodičů, 

vychovatelů nebo učitelů mu dávají signál v úspěšnosti agresivního chování a proto 

v něm pokračuje. V takových případech je ve výchově nezbytná důslednost 

a neústupnost. [2; 3] 

Agresivita může být také zapříčiněna organickým poškozením mozku nebo 

projevem různých typů psychických poruch nebo onemocnění, např. epilepsie, 

některých druhů schizofrenie apod. Jedinci s agresivitou zapříčiněnou poškozením 

mozku bývají impulzivní, náladoví a velice rychle nabuditelní k agresi. Tito jedinci mají 

obtíže s kontrolou agrese a častěji se v dospívajícím věku dopouštějí násilných 

trestných činů. Agresivita v důsledku psychických onemocnění se u dětí vyskytuje 

relativně málo. Mnohem častěji je agrese vyvolaná u neurotiků, kde dochází 

k vyvrcholení úzkosti, kdy se jedinec nachází v náročné situaci. Agrese je mnohdy 

zaměřena i na zcela nevinného člověka. [2; 3] 

Agrese je násilné chování, jehož cílem je ublížit druhé osobě. Podle Martínka lze 

agresi dle směru rozdělit do tří kategorií: Agrese vybitá na neživém předmětu, Agrese 

vybitá na zvířeti, Autoagrese. [3, s. 21-28] 

Objektem agrese směřující na neživý předmět se stává věc, na které si jedinec 

vybíjí svůj vztek. Jedinec zaměří svou agresi na daný předmět, a díky tomu se uvolní 
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z napjaté situace. Tímto druhem agrese lze zastrašovat ostatní, protože jedinec 

předvádí svou fyzickou sílu. 

Pokud je jedinec v agresivní náladě a jde si pohrát se zvířetem, může svou 

agresi vybít právě na něm. Dítě má pocit, že si se zvířetem hraje nebo mazlí, ale ve 

skutečnosti ho mačká, drtí a vybíjí si na něm svou agresi.  

Autoagrese neboli vybití agrese na sobě samotném zahrnuje sebepoškozování, 

sebezneužívání, sebemrzačení a může vyústit až v sebevraždu. 

Další dělení agresí dle Martínka, které je nejsrozumitelnější a nejvhodnější pro 

školní prostředí: přímá a nepřímá agrese; verbální a fyzická agrese; aktivita a pasivita; 

agrese emocionální, frustrační a instrumentální; Moyerova klasifikace agresí. 

[3, s. 29-38] 

 Fyzická aktivní přímá agrese – jde o fyzické ublížení či ponižování oběti. 

 Fyzická aktivní nepřímá agrese – jedná se o najmutí dalšího člověka za účelem 

ublížení oběti. 

 Fyzická pasivní přímá agrese – zahrnuje např. ničení školních pomůcek. 

 Fyzická pasivní nepřímá agrese – odmítání splnit některé požadavky jako je např. 

uvolnění lavice. 

 Verbální aktivní přímá agrese – zahrnuje např. slovní ponižování, urážky, 

nadávky.  

 Verbální aktivní nepřímá agrese – jde o rozšiřování pomluv, např. pomluvy 

o chování spolužáka, jeho chování, vizáži apod. 

 Verbální pasivní přímá agrese – jedná se o ignoraci druhého jedince, např. 

neodpovídání na pozdravy, otázky apod.  

 Verbální pasivní nepřímá agrese – jde o nezastání se druhého, který je 

nespravedlivě trestán. [3] 

Zdrojem emocionální agrese může být hromadění negativních prožitků. Jedná 

se např. o dlouhotrvající hádky s blízkými osobami, spolužáky i učiteli. Tato agrese 

nebývá promyšlená, propuká náhle a neplánovaně. Jedinec nemá možnost a čas 
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promyslet důsledky svého jednání. Jde o náhlou a prudkou aktivitu, pomocí které 

reagujeme na nepříjemné prožitky. Pro emocionálního agresora je typická vznětlivost, 

prchlivost, netrpělivost, špatná nálada a připravenost k útoku. Tato agrese nevzniká 

jako způsob, kdy jedinec chce dosáhnout svého cíle, ale proto, že se nechá lehce 

vyprovokovat. [3; 15] 

Frustrační agrese je obvykle spojována s nějakou překážkou, která zabraňuje 

jedinci dostáhnout stanoveného cíle. Vyvolává především hněv a další negativní 

emoce, kterými se jedinec snaží překonat překážky a dosáhnout tak svého cíle. 

Frustrační agrese může být také spojena s úzkostí a strachem. V takovém případě se 

spíše jedná o obranou reakci. Tento druh agrese nastává v případech, kdy je dítěti 

dávána najevo nespokojenost např. s jeho výsledky ve škole, s prací doma a je spíše 

kritizováno než oceňováno. Může se ovšem také objevit u dětí, které jsou vychovávány 

spíše rozmazlujícím stylem. Rodiče dětem odstraňují veškeré překážky a vše jim 

povolují. Jedinec má pak pocit, že mu vše patří. Díky této výchově se dítěti v pozdějším 

věku zdají běžné životní situace jako nadměrně frustrující a má potíže je zvládat. [3; 15] 

Instrumentální agresi lze rozdělit na žádoucí a nutnou agresi. Instrumentální 

agrese žádoucí zahrnuje osoby, které agresi plánují. Agresivní chování je zcela 

promyšlené a využívané s jasným cílem např. loupež. Je využívána, pokud chce agresor 

vědomě uspokojit své potřeby nebo cíle. Záměrem této agrese je ublížit. Osoby 

využívající tento druh agrese bývají sebejistí, využívají chladné jednání vůči ostatním 

a mají potřebu ovládat druhé. Příkladem této agrese ve školním prostředí je šikana, 

i když o všech případech šikany to neplatí, motivace může být i jiná. Agrese 

instrumentální nutná se ve školním prostředí objevuje velice často. Jde o agresi 

užívanou především jako ochranu před agresí žádoucí. Je užívána v běžném životě, 

v případech, kdy se cítíme ohroženi nebo jsme někým vyprovokováni.  Lze ji chápat 

jako obranný mechanismus, kterým se jedinec snaží odstranit ohrožující zdroje. [3; 15] 

Do Moyerovy klasifikace agresí je zahrnuta: predátorská agrese, agrese mezi 

samci (případně samicemi), agrese vyvolaná strachem, dráždivá agrese, rodičovská 

agrese (případně mateřská či otcovská agrese), sexuální agrese, agrese jako obrana 

teritoria. [3, s. 38-66] 
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2.3.2 Lhaní a podvody  

Lhaní může být stylem úniku z nepříjemné situace, kterou jedinec není schopen 

vyřešit jiným způsobem. Významným faktorem pro hodnocení lží je frekvence lhaní, 

osoby, kterým dítě lže, situace a účel. Jedinci středního a staršího školního věku 

chápou lhaní jako obranu v ohrožujících situacích. Toto chování není považováno za 

závažné přestupky. Za závažnější odchylku ve vývoji dítěte lze považovat lhaní, které 

poškozuje nebo znevýhodňuje ostatní a jedinec dosáhne svého. Jedná se především 

o prosazování vlastních cílů bezohledností a necitlivostí. Jedním ze symptomů 

disociální poruchy osobnosti je patologická lhavost. Může se jednat o trvalejší rys, kdy 

je pro jedince typické řešit problémy lhaním a podváděním. [3; 15] 

Ne každá nepravda, kterou dítě uvádí, se může nazývat lží. V tomto smyslu je 

možno rozlišit tři základní kategorie: smyšlenku, bájnou lež, pravou lež [3, s. 93] 

Smyšlenka je druh lži, která se nejčastěji vyskytuje u dětí v předškolním věku. 

Dítě si není vědomo, že jeho výrok není pravdivý. Obvykle své představy a sny zamění 

za události, které se skutečně staly. Tento typ lži se nepovažuje za patologický jev. [3] 

Pokud na sebe chce dítě upozornit, vypráví dlouhé fiktivní příběhy, v nichž 

zaujímá významnou a zajímavou roli. Na symbolické úrovni jsou uspokojovány potřeby, 

které aktuálně nelze uspokojit jiným způsobem. To je projevem bájné lži, která se 

vyskytuje u dětí do věku deseti až jedenácti let. Psychickou poruchou se stává tehdy, 

pokračuje-li v období puberty či dospívání. Jedinec potom již sám není schopen 

rozpoznat, co je pravdou a co lží. Pokud tento problém přetrvává, jedinec by měl být 

svěřen do péče odborníka. [3; 15] 

Pravá lež má vždy cíl a je vědomá. Jejím charakteristickým znakem je úmysl 

a vědomí o nepravdivosti. Používají ji jedinci, kteří jsou díky věku již schopni rozeznat 

rozdíl mezi tím, co je pravda a co lež. Jsou si vědomi toho, co je pravda a také, že lhát 

se nemá. Tuto lež využívají především k manipulaci s okolím, když chtějí něco získat 

nebo se snaží vyhnout potížím či povinnostem, které jsou pro ně nepříjemné. Pravá lež 

většinou není znakem duševní poruchy, ale může se stát návykem, je-li jedinci 

potvrzována její funkčnost. [3; 15] 
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2.3.3 Krádeže 

Krádež lze charakterizovat jako porušení norem, omezování práv druhých nebo 

společnosti. O krádeži lze hovořit, pokud dítě či mladistvý vědomě odcizí předmět, 

který mu nepřísluší a je si plně vědom svého nesprávného jednání. Záleží tedy na 

rozumové vyspělosti, kdy je jedinec schopen pochopit pojem vlastnictví a jednat 

v zájmu této normy. Způsob provedení krádeže je důležitým signálem pro posouzení 

významu narušení osobnosti dítěte. Neplánované a příležitostné krádeže mají menší 

význam především u mladších dětí. Závažnějším projevem poruchy chování jsou 

plánované a připravované krádeže, které se objevují u jedinců staršího školního věku.  

Za mnoho z těchto krádeží nemůže psychiatrické onemocnění, ale z velké části 

prostředí, ve kterém dítě žije, nebo vliv party se kterou se stýká. Krádež může nastat 

i v případě, kdy dítě touží po nějaké věci, a ví, že jí mu rodiče nepořídí. Pokud již dítě 

odcizí nějakou věc, je třeba celou událost vyšetřit a zjistit, proč k tomu došlo. [3; 15] 

Cíle a motivace krádeží jsou různé a ukazují, s jakými problémy se jedinec 

potýká: dítě krade pro sebe, dítě krade pro druhé, dítě krade, aby demonstrovalo své 

kompetence, dítě či mladistvý krade s partou nebo pro partu. [15, s. 796-797] 

Dítě, které krade pro sebe, má za cíl získat něco, čeho nemůže dosáhnout jiným 

přijatelným způsobem. V selhávajících rodinách toto chování může být způsobeno 

snahou uspokojit základní potřeby. 

Příčinou krádeží, kdy dítě krade pro druhé, bývá potřeba být přijat do party 

nebo získat větší význam mezi vrstevníky. Tyto krádeže se zpravidla uskutečňují mimo 

prostředí skupiny např. doma, v obchodě. Jedinec může být ke krádeži donucen 

a krade proto, že mu hrozí trest, kterého se bojí. 

Dítě, které krade, aby demonstrovalo své kompetence, nekrade kvůli 

materiálnímu zisku. Jeho cílem je získat prestiž v určité skupině a vyrovnat se 

s ostatním členům. Svým jednáním se snaží dokázat, že zvládne to, co zvládnou ostatní. 

Krádeží, kterých se jedinec dopouští společně s partou nebo pro ni, jsou dány 

jejich normami. Pokud je účast na krádeži členem odmítnuta, je porušena skupinová 

norma a následuje potrestání. Jedinec se dopouští krádeže, aby si udržel svou pozici 

v partě. V tomto případě se nejedná o občasné porušení běžných norem ale o úplné 

odmítnutí a nahrazení vlastními, společensky nepřijatelnými normami. 
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2.3.4 Záškoláctví 

Jeden z nejzávažnějších problémů v současnosti je záškoláctví. Jedná se 

o obranné jednání, kterým se jedinec snaží vyhnout nepříjemným událostem ve 

školním prostředí. Také lze popsat jako situaci, kdy dítě či mladistvý úmyslně a z vlastní 

vůle zameškává školní docházku. S tímto jevem se potýkají základní školy, střední školy 

i odborná učiliště. V mnoha případech se záškoláctví odehrává, aniž by o tom rodiče 

dítěte věděli. [3; 15] 

Záškoláctví může být impulsivního charakteru, kdy dítě předem neplánuje 

absenci ve škole. Rozhodnutí, že nepůjde do školy, vzniká náhle a není promyšlené.  Je 

možné, že tento druh záškoláctví může trvat i více dnů.  

Záškoláctví účelového charakteru bývá zpravidla plánované. Nastává tehdy, kdy 

se dítě chce vyhnout například zkoušení, testu, neoblíbenému předmětu či učiteli. 

Příčiny záškoláctví můžeme rozdělit do tří skupin: negativní vztah ke škole, vliv 

rodinného prostředí, trávení volného času a vliv party. [3, s. 97-100] 

Příčinou negativního vztahu ke škole mohou být časté problémy s učením 

a následné kárání či tresty, nadprůměrné vědomosti a mimořádný talent, negativní 

vztah k různým předmětům, strach z vyučujících či spolužáků, zdravotní postižení, příliš 

vysoké nároky na žáky. 

Příčinou k záškoláctví je také způsob výchovy v rodině. Může se jednat 

o přehnanou péči rodičů nebo naopak o nezájem o dítě, střídání odlišných druhů 

výchovy nebo nesoulad výchovy. 

Parta vrstevníků, se kterou se dítě stýká, může být dalším důvodem 

k záškoláctví. Každá parta má jisté požadavky, díky nimž je ochotna přijmout nového 

člena. Zejména u part či gangů kriminálního charakteru takovou podmínkou může být 

právě záškoláctví. 

2.3.5 Šikana 

Šikana je sociálně patologický jev, který se objevuje především u dětí 

a mladistvých ale také u dospělých osob např. ve věznicích. Jde o ubližování, 

zesměšňování, ponižování nebo zastrašování ostatních v rámci vlastního potěšení. 

Šikana je zaměřena na slabšího jedince, který není schopen z takové situace uniknout 
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a nedokáže se bránit. Šikanou jedinec projevuje své postavení a moc, kterou ve 

skupině získal. První projevy šikany jsou nenápadné: legrácky, žertíky, přehlížení 

a vydělování ze skupiny (ostrakizace). Postupem času se stupňují a dosahují až 

fyzického násilí. Se šikanou se setkávají základní školy, střední školy, odborná učiliště 

a výjimkou nejsou ani mateřské a vysoké školy. Mezi dospělými bývají problémy 

s tímto jevem např. ve vězeních. Za zvláštní a specifické formy lze považovat např. 

domácí násilí, syndrom CAN nebo EAN nebo i bossing, mobbing a stalking. Pojmem 

šikana rozumíme dva základní pojmy, kterými jsou teasing a šikana. [3; 8; 11] 

Teasing - Za teasing můžeme označit chování, které zdánlivě šikanu připomíná. 

Jde o nevinné škádlení mezi dětmi. [3, s. 109] 

Šikana - Týrání v kolektivech, jehož pachateli i oběťmi jsou osoby se stejnou 

formální pozicí ve skupině, často vrstevníci. [4, s. 236] 

Pokud máme mluvit o šikaně, musí toto chování splňovat tyto základní 

podmínky: vždy jde o převahu síly nad obětí, oběť vnímá útok jako nepříjemný, útok 

může být dlouhodobý, ale i krátkodobý. [3, s. 110-112] 

Převaha síly nad obětí může být jak fyzická tak i psychická. Fyzickou silou je 

myšleno fyzické ubližování slabšího jedince silnějším. Zahrnuje bití či kopání oběti nebo 

nucení nosit agresorovi různé věci. Psychickou sílu užívají psychicky více odolní jedinci 

na ty méně odolné.  Jde především o urážky, nadávky a jiné slovní ponižování.  

Nepříjemnost útoku může spočívat v užívání přezdívek, které se objevují mezi 

dětmi v průběhu školní docházky. Některým dětem nejsou příjemné a brání se proti 

nim. To povzbuzuje ostatní spolužáky k jejich dalšímu užívání a provokování.  

Šikana má ve většině případů dlouhodobé trvání, ale může se jednat 

i o jednorázový čin. V dlouhodobé šikaně jde o postupný vývoj negativního chování 

k jedinci, kdy agresor úmyslně a opakovaně týrá druhého. Krátkodobý druh šikany bývá 

jednorázový a je mnohdy daleko nebezpečnější než dlouhodobý, protože se za šikanu 

často ani nepovažuje. 



19 
 

Projevy šikany jsou: verbální přímé a nepřímé, fyzické přímé a nepřímé, aktivní 

a pasivní. [11, s. 54] 

2.3.6 Útěky 

Útěky lze vysvětlit jako variantu obranného nebo únikového jednání. Problémy 

jsou řešeny útěkem z prostředí, které jedince ohrožuje. Pokud dítě uteče z domova, je 

to znamení o selhávání funkce rodiny. K nejčastějším důvodům k útěkům z domova 

patří špatná adaptace dítěte, nevhodné prostředí, kde dítě vyrůstá, nebo mohou být 

projevem psychického onemocnění. Útěky lze rozdělit na útěky impulsivního rázu, 

touhu po dobrodružství, reaktivní útěky a toulky. [3; 15] 

Nejčastějšími útěky bývají útěky reaktivní a impulsivní. Jedná se o útěky 

z domova bez jakéhokoliv promyšlení, přípravy nebo plánu. Dítě jedná zkratovitě na 

nepříjemnou situaci odehrávající se doma nebo ve škole a nevidí její řešení. Cílem 

těchto útěků může být únik před trestem nebo jinou osobou. V takových případech se 

jedinec často schovává v blízkosti domova, u příbuzných nebo na jiných místech kde se 

cítí bezpečně. Zpravidla se však chce vrátit domů. Tyto děti mohou být také kvůli 

nedostatku oblečení či jídla ohroženy nebezpečím nachlazení, omrznutí nebo 

nadměrným vyčerpáním [3; 15] 

Podnětem k útěku může být touha po dobrodružství nebo se zviditelnit mezi 

ostatními dětmi stejné věkové skupiny. Dítě tento typ útěku dlouhodobě plánuje 

a připravuje se na něj. Mnohdy utíká s partou, která je hlavní příčinou k útěku. Vlivem 

party se může dopouštět trestné činnosti např. vloupání, krádeží věcí či motorových 

vozidel. [3] 

Toulky jsou charakteristické dlouhodobějším trváním a často navazují na útěk. 

Bývají projevem nedostatečnými citovými vazbami k lidem a zázemí natolik, že dítěti 

na nich nezáleží, a proto se uchyluje k toulkám. Tento způsob řešení situace si spíše 

vybírají jedinci staršího věku, protože se o sebe dovedou lépe postarat než ti mladší. 

Není výjimkou, že také mohou být spojeny se záškoláctvím. Jedinec si je pečlivě 

plánuje, rozmýšlí, kam půjde a kde si opatří peníze na obživu. Toulání bývá většinou 

spojováno s dalšími poruchami chování, pomocí kterých si jedinec zajišťuje obživu. 

Jedná se především o krádeže a prostituci. Děti na těchto toulkách jsou zpravidla 

vypátrány policií. [3; 15] 
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2.3.7 Drogy a alkohol 

Velmi častým problémem u dětí a mládeže je experimentování s drogami 

a užívání alkoholu. Jedná se o přírodní nebo chemicky upravené látky, které ovlivňují 

duševní stav jedince. Problémy s alkoholem a drogami nemají jednotnou příčinu. Vlivů, 

které na dítě působí, je vždy několik a proto nelze určit pouze jedna příčina, která vedla 

ke vzniku problému. Užíváním těchto látek lze v průběhu dospívání velmi rychle 

vypěstovat závislost. Takovému problému se dá předejít, pokud jej jedinec 

nepodceňuje a dokáže si ho připustit. Děti a mladiství, kteří se násilně chovají či páchají 

trestnou činnost, častěji trpí poruchou chování nebo jsou uživateli drog či alkoholu než 

jedinci, kteří neužívají návykové látky ani netrpí žádnou poruchou. Pokud se 

u dospívajících s poruchami chování kombinuje užívání drog či alkoholu, je velmi 

pravděpodobné, že spáchají násilný trestný čin v průběhu svého života. [1; 8] 

Dle Nešpora existuje několik činitelů zvyšující riziko užívání alkoholu či drog 

u dětí a mládeže. 

 okolnosti týkající se dítěte – patří sem poruchy chování, duševní poruchy, dlouhé 

onemocnění, nízká inteligence a sebevědomí  

 okolnosti týkající se rodiny – jde o nesoulad ve výchově, nedostatek času ze 

strany rodičů k dítěti, duševní porucha rodičů, zneužívání různých drog či 

alkoholu rodiči  

 okolnosti týkající se školy – jedná se o selhávání ve škole, snadná dostupnost 

alkoholu nebo drog v blízkosti školy, časté střídání škol, nezájem o školu 

 vrstevníci, se kterými se dítě stýká – kriminální chování vrstevníků, pozitivní 

postoj k alkoholu a drogám, užívání alkoholu a drog 

 okolnosti týkající se společnosti – chudoba, nedostatek pracovních příležitostí, 

nedostatek nabídek možnosti trávení volného času, kladný postoj společnosti 

k užívání alkoholu a drog 

[8, s. 11] 

Závislost na užívání drog lze rozdělit do pěti stádií. 

Experimentální užívání drogy je občasné užití drogy většinou bez jakýchkoliv 

následků. 
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Příležitostné užívání drogy je pravidelné užívání drogy, které nepřesahuje jednu 

dávku týdně. Droga je zpravidla užívána ve volném čase jedince a je považována za 

součást životního stylu. Důsledky užívání drogy se projeví ihned po jejím užití. 

Pravidelné užívání drogy je stádium, kdy jedinec užívá drogu pravidelně, 

zpravidla více než jednou týdně. Droga je brána jako součást životního stylu jedince. 

Důsledky pravidelného užívání se projevují škodlivými účinky. 

Problémové užívání drogy je pravidelné užívání drogy, které ovlivňuje soukromý 

život jedince. Objevují se zdravotní problémy, které souvisejí s užíváním drogy. 

Závislost na droze je stav, kdy jedinec podřizuje život touze po droze. Vedle 

výrazných zdravotních problémů se také objevují problémy psychické a sociální. 

[5, s. 212] 

2.4 Příčiny delikventního chování 

Příčiny vzniku delikventního chování jsou složité a bývají různé. Téměř vždy je 

problémové jednání způsobeno či ovlivněno několika faktory. Určujícími faktory jsou 

vlastnosti jedince, vnější vlivy a prostředí, ve kterém se pohybuje. U lidí také plátí, že 

neurobiologické jevy ovlivňují psychologické jevy a ty pak ovlivňují jevy sociální 

a historické. Toto působení platí i opačným směrem. Příčiny, které vedou k páchání 

trestné činnosti, lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní přímo souvisí s osobností 

jedince. Zahrnují biologické, fyziologické a psychologické faktory. Tyto faktory souvisí 

s vrozenými a zděděnými dispozicemi. Vnější příčinou je prostředí, ve kterém jedinec 

žije a komunikuje. Každé takové prostředí, ve kterém se jedinec nachází, posiluje, nebo 

blokuje určitý druh chování. K těmto příčinám nejčastěji zahrnujeme špatnou výchovu 

v rodině, vliv okolí, party a nedostatečné působení školy. [1; 12; 15] 

2.4.1 Dědičnost 

Delikvence je chování, které je podmíněné několika faktory. Dědičnost je 

jedním z vlivů vzniku problémového chování u dětí a mladistvých. Genetika může 

způsobit např. hyperaktivitu nebo sníženou sebekontrolu, ale samy o sobě nevedou 

k vytvoření delikventního chování. Tyto vlohy jen zvyšují pravděpodobnost jejího 

vzniku. Původ delikventního chování může být také v prenatálním období poškozením 
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centrální nervové soustavy. V dětství se problémový nebo neobvyklý vývoj projevuje 

především pomocí temperamentu. Rizikovým ukazatelem je dráždivost, impulzivita, 

nutnost vyhledávat vzrušení, lhostejnost, odmítání sociálních norem a tvorba vlastních 

atd. Tyto potíže se vyskytují již v raném věku dítěte a jsou velmi těžko ovlivnitelné 

pomocí výchovy. U těchto dětí se většinou v dospělosti objeví porucha osobnosti. 

Podobné dispozice má obvykle alespoň jeden z rodičů dítěte. Proto je velmi složité 

určit, zda je příčinou poruchy chování dědičnost nebo výchova. [6; 15] 

2.4.2 Výchova 

Výchova v rodině má hlavní význam při tvorbě osobnosti dítěte a jeho vývoji. 

Jedná se o vědomé i nevědomé podněty, které na dítě působí již od narození. Většina 

názorů, mravních vlastností a životního stylu je ovlivněna způsobem výchovy v rodině. 

Pokud se kriminalita nebo další negativní jevy objevují u rodičů, je zde zvýšené riziko 

podobného chování u potomků. V takové případě není zcela jasné, do jaké míry za 

problémové chování může výchova a do jaké genetické vlivy. Většinou se jedná 

o kombinaci obou vlivů. Zvýšené riziko kriminálního chování u dětí a mládeže se 

vyskytuje v rodinách: které jsou neúplné nebo rozvrácené; kde rodiče mají problémy 

s pitím alkoholu či braním drog ve větší míře případně trpí závislostí na těchto látkách; 

sám rodič páchá kriminální činnost; příliš tvrdá nebo naopak shovívavá výchova; 

lhostejnost rodičů vůči chování dítěte na veřejnosti; pobyt dítěte v dětském domově; 

přednost zaměstnání nebo vlastních zájmů a koníčků před dítětem. [10; 12; 15] 

2.4.3 Vlivy prostředí a vrstevníků 

Parta vrstevníků, prostředí a škola májí také vliv na problémové chování dítěte. 

Prostředí školy pomáhá utvářet dětskou osobnost tím, že vytváří materiální a citové 

hodnoty. Osobnost učitele a organizace výuky se odráží na vztahu dítěte ke škole. 

Problémové chování se může vyskytnout při: nepravidelné školní docházce; slabém 

prospěchu; špatné spolupráci rodičů se školou; nevhodném chování učitelů vůči žákům 

a naopak. Toto chování se vyskytuje u dětí, které nejsou ve škole úspěšné nebo mají 

nízkou kvalitu rodinného zázemí. Tito jedinci si pak vybírají kamarády, kteří se nachází 

v podobné situaci a mohou vznikat asociálně zaměřené party. Příslušnost v takové 

partě vede k rozvoji nežádoucího chování, které směřuje k dalšímu sociálnímu 
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selhávání. Také vliv starších osob a příliš mnoho volného času a nevhodného způsobu 

jeho využití vede ke vzniku dalších forem problémového chování. Protože je jedinec 

velmi citlivý na vliv okolí a prostředí, ve kterém se vyskytuje, lehce podlehne 

negativním vlivům a dopustí se protispolečenského jednání. Faktory podporující 

výchovné problémy jsou: anonymita party; silná vůdčí osobnost v partě; agresivní 

chování party; přebírání názoru členů party za své. [2; 12 s. 48; 15] 

2.5 Náplň práce kurátorů pro děti a mládež  

Od roku 1993 neexistuje žádná kniha nebo metodika z ministerstva, která by 

poskytovala informace ohledně náplně práce sociálních kurátorů a kurátorů pro děti 

a mládež. Každý pracovník si svou práci dělá podle sebe, dle svého přesvědčení 

a nejlepšího uvážení. Dodržuje různá omezení a pravidla daná zákonem, jinak jsou jeho 

postupy dané spíše určitou zvyklostí v místě a čase. Pracovníky odboru sociálních věcí 

městského úřadu lze rozdělit na pracovníky sociálně právní ochrany dětí, kurátory pro 

děti a mládež a sociální kurátory. Náplň práce těchto pracovníků je velice podobná, jen 

se zaměřují na jiný typ klientů. [22] 

Náplň práce kurátora pro děti a mládež bývá velice různorodá. Některé postupy 

jsou vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v § 92 písm. b). Kurátor 

pro děti a mládež: koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné 

sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí 

ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou 

ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke 

konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou 

České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky. [17] 

2.5.1 Zahájení případu 

Zahájením případu začíná celý proces spolupráce kurátora pro děti a mládež 

s klientem. Pracovník se k novému případu dostává několika způsoby. Prvním avšak 

nejméně častým bývá vlastní vyhledávání, kdy kurátor jde přímo do terénu, např. do 

školy, a zeptá se vyučujících, zda nemají nějakého problémového žáka. V jiných 
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případech může kurátora o problémech informovat i dítě samotné, a ačkoliv to může 

vypadat nepravděpodobně, zahájení nového případu tímto způsobem není výjimkou. 

Kamarádi jsou dalšími osobami, které poskytují podnět k zahájení spolupráce s dítětem 

či mladistvým s výchovnými problémy. Poměrně častou skupinou, která informuje 

kurátora o problémovém dítěti, je rodina. Pokud rodiče již nezvládají výchovu svého 

dítěte, obrací se na kurátora pro děti a mládež o rady a pomoc. Bližší a širší sociální 

prostředí jsou další skupiny, od kterých se kurátor může dozvědět o novém případu. Do 

bližšího sociálního prostředí lze zahrnout sousedy, kamarády, známé apod. Širší 

sociální prostředí obsahuje různé trenéry, vedoucí zájmových kroužků a další. 

Systémové složky, kam řadíme lékaře, školy, obecní úřady aj. jsou dalšími možnostmi, 

jak se dozvědět o novém případě. Posledním orgánem, který může kurátora 

informovat o problémových dětech, je Policie ČR. Ta se na kurátory obrací již 

v závažných případech, kdy došlo k porušení zákona. [22] 

2.5.2 Navázání kontaktu s klientem 

Pro kurátora je velice důležité navázání vztahu s klientem. Předtím než naváže 

samotný kontakt, se pokouší zjistit o klientovi co nejvíce informací od co nejvíce osob. 

Tyto údaje mu slouží k tomu, aby je mohl porovnat a vytvořit si představu 

o problémech dítěte a vymyslet možná řešení. V rozvoji kladného vztahu s klientem má 

i svou roli první navázání kontaktu a pozvání ke konzultaci. Kurátor má možnost klienta 

pozvat pozvánkou, emailem nebo telefonicky. Nejúspěšnější pozvání bývají přes 

telefonický rozhovor, kdy klient vidí, že je o něj zájem. Pozvání prostřednictvím 

pozvánky je nejméně časté a neefektivní. Většina klientů tato pozvání buď přímo 

ignoruje, nebo nevyzvedne. Podobně je to i s emailovou pozvánkou. K těmto řešením 

se pracovníci uchylují v případech, kdy nemají na klienty telefonický kontakt. Nakonec 

ovšem vždy záleží na konkrétním pracovníkovi, který z těchto způsobů pozvání zvolí.  

[22] 

2.5.3 Práce s klientem a rodinou 

Povinností kurátora pro děti a mládež je ochraňovat práva nezletilých osob 

a poskytnou jim pomoc a spolupráci s dalšími institucemi. Práce s klientem také 

zahrnuje koordinaci péče o dítě. Pracovník shromažďuje informace, které následně 
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vyhodnocuje a za spolupráce s rodinou nastavuje různé hranice. Práce s klienty závisí 

na jejich vůli a motivaci ke změně. Větší šanci na úspěch mají ti, kteří přijdou 

dobrovolně nebo spolupracující klienti, kteří chtějí něco změnit. V takových případech 

lze provést velké změny k lepšímu. Pro úspěšný kontakt s klientem je třeba zvážit, zda 

je efektivnější navštívit klienta v jeho prostředí, kde je klidný a sebevědomý nebo ho 

pozvat na úřad do formálního prostředí. Kurátoři pro děti a mládež mají povinnost 

udržovat kontakt jak s klientem, tak i s jeho rodinou. Do pracovní náplně také spadají 

pravidelné návštěvy v rodinách. Kurátoři pomáhají rodičům pro dítě nastavit a udržet 

hranice bezpečí, které ztratili nebo je nebyli schopni vytvořit. Frekvence návštěv je 

různá, záleží na závažnosti výchovného problému dítěte. [22] 

Kurátoři s klienty sestavují individuální plán ochrany dítěte tzv. IPOD (viz 

příloha), jehož cílem je upřesnit aktuální situaci klienta a zjistit její příčiny. Ještě před 

samotným vypracováním individuálního plánu kurátoři vyhodnocují situaci, ve které se 

klient nachází. Následně hledají možnosti, jak danou situaci změnit. Sociální pracovníci 

na odboru sociálně právní ochrany dětí tento plán také sestavují, ale ne vždy. Záleží na 

konkrétním případě. [6; 9; 21; 22] 

2.5.4 Odborné poradenství 

Kurátor pro děti a mládež zajišťuje svým klientům základní poradenství, v rámci 

kterého doporučuje specializované služby poskytované různými zařízeními. Svým 

klientům a jeho rodině nabízí manželské poradny, rodinné poradny, AT poradny, 

odborné lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, dětské psychology a psychiatry, 

krizová centra, občanské poradny. Do vysoce specializovaných případů, jako jsou 

například bytové problémy, nezasahuje. Základní informace je schopen poskytnout, ale 

tyto případy z právních důvodů neřeší. [6; 9; 22] 

2.5.5 Výchovná opatření 

Odborné poradenství je poskytováno nefunkčním rodinám nebo jejím členům, 

kteří mají problémové chování. Svou činnost směřují na sledování vývoje dětí 

a mladistvých s poruchami chování. V těchto případech může kurátor přikročit 

k výchovným opatřením, kdy se postupuje od těch nejjemnějších po ty nejtvrdší. První 

kroky, které kurátor provádí, jsou vysvětlování, domlouvání a nastavování zrcadla 
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možností. Mezi těmito postupy se neustále pracuje s klientem a rodinou, hledají se 

řešení a je jim poskytována pomoc. Pokud tyto kroky nepomáhají, jsou na řadě 

výchovná opatření. Kurátor má možnost dítě nebo mladistvého napomenout, stanovit 

nad ním dohled, uložit mu omezení nebo nařídit ústavní výchovu. Napomenuti mohou 

být také rodiče nebo jiné osoby, které narušují správnou výchovu dítěte. Dohled může 

být prováděn ve spolupráci se školskými zařízeními a dalšími organizacemi v blízkosti 

klientova bydliště, jako jsou různé neziskové organizace, nízkoprahové kluby, domovy 

dětí a mládeže, zájmová zařízení atd. Ze zákona není stanovena povinnost spolupráce 

s úřady, proto na kvalitní spolupráci s těmito zařízeními jsou důležité osobní vazby 

kurátorů. Omezení zahrnuje zákaz návštěv různých podniků a zábav, které nejsou pro 

klienta vhodné. Uložit výchovné opatření by měl kurátor jen tehdy, pokud je schopen 

zajistit jeho dodržování. Jejich výsledkem jsou rozhodnutí, která musí kontrolovat. 

Jestliže stanoví dohled nebo omezení a není schopen kontrolovat, zda je dodržováno, 

toto opatření ztrácí svůj smysl. [6; 9; 21; 22] 

Při situaci, která má vyšší závažnost, lze podat návrh na uložení opatření 

soudem. Pokud je některé výchovné opatření uloženo soudem, sociální pracovník musí 

soudu podávat pravidelné zprávy o průběhu a výsledcích opatření. 

Nejtvrdším výchovným opatřením je nařízení ústavní výchovy. Pokud je dítě či 

mladistvý nezvladatelný a má výrazné výchovné problémy, kurátor podává podnět 

k soudu o nařízení ústavní výchovy. Pokud je nad klientem nařízena ústavní výchova, 

povinností kurátora je klienta navštěvovat alespoň jednou za tři měsíce a udržovat 

s ním kontakt. Ve spojení by také měl stále zůstat s rodinou nebo jinými osobami, které 

jsou odpovědné za jeho výchovu. V době, kdy je dítě v ústavním zařízení, probíhá 

sanace rodiny, která je uvedena v zákoně. Kurátor pomáhá vyhledávat nedostatky ve 

výchově rodiny. Následně poskytuje rady a informace, jak tyto nedostatky napravit, 

aby se dítě mohlo vrátit zpět domů. Po propuštění klienta z ústavní nebo ochranné 

výchovy se sociální pracovník zaměřuje na zajištění školy nebo vhodného učebního 

oboru. V rámci této činnosti spolupracuje se školami, úřady práce aj. Kurátoři také 

spolupracují s Policií ČR a zúčastňují se projednávání u soudu. Vypracovávají zprávy 

o výchovném prostředí a chování klienta, které jsou určeny orgány činnými v trestním 

řízení (Policie ČR, soudy a státní zastupitelství). Pokud je proti mladistvému vedeno 

přestupkové řízení, sociální pracovník se ho také zúčastňuje. Dále podává návrh 
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k soudu o nařízení předběžného opatření nebo k zahájení trestního stíhání. 

V neposlední řadě je sociální pracovník angažován v realizaci preventivních programů, 

které směřuji proti kriminalitě dětí a mladistvých, alkoholismu nebo drogové závislosti. 

[6; 9; 21; 22] 

2.5.6 Vedení spisové dokumentace 

Vedení spisové dokumentace je upraveno v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně 

právní ochraně dětí a je zahrnuto do náplně práce sociálního pracovníka. Ten je 

povinen vést zvlášť o každém klientovi dokumentaci v jedné složce, která je označena 

spisovou značkou Om nebo Nom a pořadovým číslem. Značkou Om jsou označeny spisy 

klientů, kteří mají trvalé bydliště v okrese, ve kterém sídlí příslušný úřad. Klienti, kteří 

bydlí v jiném okrese, než sídlí příslušný úřad, mají spis označený spisovou značkou 

Nom. Touto spisovou značkou je dále označena každá písemnost založená ve spisu. 

Sociální pracovník by měl spis vést pravidelně a dbát na jeho přehlednost 

a kvalitu. Spisová dokumentace obsahuje veškeré informace týkající se klienta, které 

sociální pracovník nasbíral v průběhu jejich spolupráce. Jedná se především o osobní 

údaje týkající se dětí a jejich rodičů, záznamy ze šetření v místě bydliště, záznamy 

z jednání a telefonních hovorů, zprávy určené k soudu, rozhodnutí a usnesení soudů, 

korespondence mezi úřadem a školou apod. Jaké další záznamy sociální pracovník 

založí, je čistě na jeho rozhodnutí. K veškerým nasbíraným informacím, které jsou 

založeny ve spisu, má klient právo se vyjádřit a přečíst si je. Je tedy důležité, aby 

záznamy byly formulovány zřetelně pro snadnou srozumitelnost, jak pro klienta, tak 

i pro ostatní sociální pracovníky. Do spisů mohou na základě písemné žádosti nahlížet 

rodiče a jiné osoby, které jsou odpovědné za výchovu dítěte. Po dobu nahlížení do 

dokumentace musí být přítomen kurátor nebo jiná úřední osoba. 

Za ochranu veškerých osobních údajů o klientovi je zodpovědný sociální 

pracovník, který ho má na starost. Jeho povinností je shromažďovat, zpracovávat 

a ochraňovat tuto dokumentaci. 

Existují jistá praktická doporučení, podle kterých by se měla vést spisová 

dokumentace. 

 všechny záznamy se píší dle pravdy, jsou patřičně datované a podepsané 

 záznamy by neměly obsahovat gramatické a další chyby 
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 dokumentace by měla být psána srozumitelně, aby nedocházelo 

k nedorozumění s klienty 

 měla by být zachována co největší míra objektivity 

 při hodnocení situace dítěte je třeba co nejvíce užívat jednotné stupnice 

a nástroje 

 zaznamenávají se i telefonická jednání 

 záznamy by měly poukazovat na změny v klientově chování 

 to co není ve spisech zaznamenané, jako by se ani nestalo  

[9; 20] 

2.5.7 Ukončení případu 

K ukončení případu může dojít několika způsoby. Ideální způsob je ten, kdy již 

není přítomnost kurátora potřeba a podaří se dítě či mladistvého napravit. Další 

možností, kdy lze ukončit spolupráci, je fyzická nepřítomnost dítěte. Do této varianty 

spadá změna bydliště klienta, kdy se případ převede na jiného pracovníka, nebo 

klientova smrt. Poslední možností, jak ukončit případ, je chvíle, kdy klient dosáhne 

plnoletosti. V této situaci se spis předá sociálnímu kurátorovi, který se zaměřuje na 

dospělé osoby. Formálně zde práce kurátora pro děti a mládež končí.  Je ale běžné, že 

sociální kurátor často úzce spolupracuje s kurátorem pro děti a mládež, protože on 

klienta zná lépe. [22] 

2.5.8 Další činnosti 

Kurátoři pro děti a mládež mají také povinnost vykonávat tzv. pracovní 

pohotovost. Frekvence těchto pohotovostí je dána počtem zaměstnanců na daném 

pracovišti, nejčastěji se pohybuje v intervalu 1-2 krát za dva měsíce. Jde o situaci, kdy 

pracovník musí také sloužit po pracovní době nebo být na příjmu o víkendech 24 hodin 

kvůli závažným situacím. Pak nezáleží na dni ani čase a kurátor musí začít vykonávat 

svou práci. Kontakt na takového pracovníka mají pouze orgány činné v trestním řízení, 

nikoliv klienti. Mimo pracovní pohotovost mají kurátoři zpravidla služební telefony, na 

které se jim mohou dovolat jejich klienti v pracovní době. Někteří z nich si tento 

telefon berou domů, aby byli svým klientům stále k dispozici. Jsou ale i tací, kteří 

telefony nechávají v práci a klienty se po pracovní době nezabývají. Toto rozhodnutí 
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závisí na každém pracovníkovi individuálně. Existují i pracovníci, kteří jsou ochotni dát 

klientům svůj osobní kontakt. Tímto krokem si u klientů mohou vybudovat větší důvěru 

a pocit, že jim mohou věřit. Zde je ale důležité nastavit jasná pravidla, kdy klient smí 

zavolat a kdy ne. Tento krok také závisí pouze na pracovníkovi, nemůže být k němu 

nucen. [22] 

2.6 Instituce poskytující pomoc  

2.6.1 Kurátor pro děti a mládež 

Funkce sociálního kurátora a kurátora pro děti a mládež vznikla v 70. letech 

20. století jako následná péče pro osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu nebo 

výchovných ústavů. Tato práce byla zřízena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.  

V 90. letech 20. století byly přijaty standardy a normy OSN a Rady Evropy a došlo 

k přenesení odpovědnosti z okresních úřadů na obecní úřady s rozšířenou působností. 

V rámci reformy veřejné správy, která proběhla v roce 2003, byla vytvořena funkce 

koordinátora sociální péče pro osoby společensky nepřizpůsobivé, která byla upravena 

v zákoně č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o státního úředníka, který 

pracuje v sociální sféře na městském úřadě nebo obci s rozšířenou působností. Pomáhá 

překonávat nepříznivé sociální podmínky a výchovné vlivy s cílem začlenit děti 

a mladistvé zpět do společnosti. 

Cílovou skupinou kurátora pro děti a mládež jsou děti mladší 15 let, které 

spáchaly čin, jež by se u starších osob posuzoval jako trestný čin a mladiství ve věku 15-

18 let, kteří spáchali přestupek nebo trestný čin. Klientem kurátora se také může stát 

dítě nebo mladistvý s poruchou chování či výchovnými problémy. Do této cílové 

skupiny se také zahrnují děti a mladiství, kteří jsou ohroženi výchovnými problémy. 

Dále jsou klienti kurátorů pro děti a mládež popsáni v zákoně č. 359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů v § 6 odst. 1, písm. c, d. 

Povinností kurátora pro děti a mládež je sledovat využití volného času těchto 

dětí, a sledovat osoby, se kterými se děti a mladiství stýkají. Kontroluje projevy 

násilného jednání. Dále spolupracuje se školami a dalšími subjekty a nabízí volnočasové 
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aktivity. Další důležitou činností kurátora pro děti a mládež je bránění vzniku 

nepříznivých vlivů u dětí, které se dosud s kriminalitou nesetkaly. [5; 6; 14] 

2.6.2 Probační a mediační služba 

Pracovníci Probační a mediační služby (PMS) se řídí zákonem č. 257/2000 Sb., 

o Probační a mediační službě. Jedná se o sociální službu zřízenou státem, na jejíž 

činnost dohlíží ministerstvo spravedlnosti. PMS je instituce, ve které se prolínají 

zkušenosti a znalosti dvou profesí: sociální práce a práva. Dále vytváří podmínky pro 

patřičný výkon probace a mediace. [5; 7, str. 37] 

Probace  

Organizace a výkon dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů 

nespojených s odnětím svobody, individuální pomoc obviněnému, jeho pozitivní 

motivování, působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním 

zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních 

i společenských vztahů. [5, s. 283] 

Mediace 

Mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným 

a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu, vykonávanou 

v souvislosti s trestním řízením. [6, s. 196] 

Na rozdíl od probace, kde se nevyžaduje souhlas k činnosti, je k uskutečnění 

mediace důležitý souhlas pachatele i oběti trestného činu. 

Cílovou skupinou PMS jsou osoby, které spáchaly trestný čin nebo osoby, které 

se staly oběťmi trestného činu. Klientem PMS se může stát dospělá osoba, mladiství 

pachatelé ve věku 15-18 let, ale i děti, které ještě nedovršily 15. rok svého života. 

Prostřednictvím PMS je pachateli poskytováno odborné vedení a pomoc, zajišťována 

kontrola chování pachatele a spolupracuje s jeho rodinou. 

PMS spolupracuje s Policií ČR, soudy, státními zastupitelstvy, odděleními 

sociálně-právní ochrany dětí a dále s nestátními organizacemi, které zajišťují sociálně 
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terapeutické programy, charitativní pomoc, poradenské programy, zdravotnické 

služby, programy pro léčbu závislosti, doléčovací programy aj. Díky této sociální službě 

se snižuje výskyt mladistvých ve věznicích a vězeních a věznicích. 

Činnost PMS směřuje k dosažení následujících cílů: integrace obviněného, 

participace poškozeného, ochrana společnosti. [6, s. 197] 

Integrací se rozumí začlenění pachatele do běžného života, aniž by dále 

porušoval normy společnosti a zákony. Znakem zdárného dosažení tohoto cíle je 

opětovné respektování společnosti z právního hlediska. Dále integrace vede 

k seberealizaci a uplatnění ve společnosti. 

Snahou participace poškozeného je zapojení oběti trestného činu do 

procesu, díky kterému se řeší následky trestné činnosti a jejich odškodnění. Jde 

o obnovu bezpečí a důvěry poškozeného k právnímu systému. Pokud je oběť 

zapojena do tohoto procesu, dochází k urychlení řešení následků trestného činu. 

Dále se snižují obavy oběti z pachatelova dalšího chování. 

PMS přispívá k ochraně společnosti před pácháním další kriminality řešením 

konfliktních stavů souvisejících s trestným činem. Dále ochranu společnosti zajištují 

alternativními tresty a opatřeními. 

Základní principy činnosti PMS: 

 Důstojné jednání – dodržování základních lidských práv 

 Zákonnost – výkon práce dle příslušných zákonů 

 Přiměřenost intervence – jednání pracovníka PMS nesmí překročit pravomocné 

rozhodnutí soudu nebo státního zastupitelství 

 Transparentnost – dostatečná a kvalitní informovanost orgánů, které pracují 

s klienty v trestním řízení 

 Individualizace – dbát na individuální potřeby a zájmy klientů 

 Včasnost intervence – kontakt s klientem v nejranějším stádiu trestného řízení 

 Vyváženost – vyvážený přístup ke klientovým potřebám a zájmům 

 Motivace – snaha o aktivní přístup ze strany klientů při řešení trestného činu 

[5, s. 286] 
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2.7 Prevence sociálně deviantního a sociálně patologického chování 

Jedná se o kontrolu kriminality mezi dětmi a mladistvými. Cílem je snížit nebo 

zcela odstranit sociálně patologické jevy a podněty, které vedou k delikventnímu 

chování. Jde o výchovu dětí směřující k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoj 

různých aktivit, které zabraňují vzniku delikventního chování nebo zmírňují jeho 

důsledky. Prevence je zaměřena především na rizikové skupiny dětí a mladistvých, 

oběti trestné činnosti, sociálně handicapované, drogově závislé, děti z dysfunkčních 

rodin, zneužívané nebo týrané děti apod. Důležitý podíl na prevenci mají sociální prvky, 

mezi které zahrnujeme; rodinu, školu, zájmové skupiny, občanská sdružení, policie, 

kulturní střediska aj. 

Prevenci rozlišujeme podle stupně problémovosti uživatelů preventivních aktivit 

na primární sekundární a terciární. [10, s. 49] 

Primární prevence má za úkol organizovat volnočasové, výchovné, vzdělávací 

a poradenské aktivity pro širokou veřejnost. Působí na děti a mládež, která se 

nedopustila delikventního chování, ale také na ovlivňování výchovy rodičů. Tento druh 

prevence se snaží zabránit vzniku sociálního vyloučení rizikových skupin. Měl by také 

zahrnovat ukázku chování, které je ve společnosti přípustné. Základními subjekty 

prevence jsou rodiny, školy a místní komunity, které poskytují sportovní aktivity, 

zájmové aktivity, vzdělávací aktivity, programy určené rodičům a další. 

Cílovou skupinou sekundární prevence jsou osoby, u kterých je zvýšená 

pravděpodobnost vzniku delikventního chování nebo že se stanou oběťmi trestného 

činu. Je zaměřena na jedince, u kterých již dochází k delikventnímu chování, ale jen 

v malé míře. Kvalitní prevence by měla být zaměřena na předcházení všech typů 

nezdravého sociálního chování jako je: záškoláctví u dětí a mladistvých, užívání drog či 

alkoholu, vandalismus, gamblerství, předčasné těhotenství aj. 

Terciární prevence se snaží opět zdárně začlenit do společnosti jedince, 

u kterých se kriminální chování vyskytuje v plné míře. Jde o práci již s odsouzenými 

osobami. Cílem je zabránit dalšímu rozvoji delikventního jednání. Preventivními 

prostředky mohou být ústavní zařízení pro děti a mládež, vězení pro dospělé osoby. 

[2; 5; 10] 
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3 Praktická část 

3.1 Kazuistiky 

V praktické části absolventské práce jsem zpracovala tři kazuistiky, které se 

věnují životním příběhům třech rodin, ve kterých se vyskytují děti s výchovnými 

problémy. Jedná se o popis a vysvětlení konkrétních případů. Materiál k sepsání 

kazuistik byl získán ze spisů vedených kurátorkou pro děti a mládež. Vzhledem 

k ochraně osobních dat, jsou jména dětí označována pouze prvním počátečním 

písmenem. Ostatní členové rodiny jsou označovány jako matka, otec, bratr, sestra 

apod. 

3.1.1 Kazuistika č. 1 

1. ÚVOD 

Klientka V. (17 let) žije v úplné rodině s biologickými rodiči a mladším bratrem. 

Na úřadě je v evidenci kurátora pro děti a mládež pro záškoláctví. 

2. ANAMNÉZA 

Manželé žijí ve společné domácnosti 17 let od svatby. V. se narodila vzápětí po 

svatbě. Momentálně rodina žije v bytě 3+1 v Poděbradech, kde má V. vlastní pokoj. 

Celý byt je vybaven jen nejnutnějším nábytkem. Matka (44 let) je momentálně na 

mateřské dovolené s nejmladším dítětem (2 roky). Dlouhodobě nikde nepracovala, 

naposledy jako uklízečka na škole. Otec (56 let) pracuje jako dělník ve sklárnách 

Bohemia na ranní a odpolední směny. Je živitelem celé rodiny, zajišťuje veškeré 

náklady na domácnost a děti. Žádný další majetek ani auto nemají. Od konce roku 2011 

nad rodinou visí exekuce. Matka v době narození syna uzavřela několik falešných úvěrů 

a půjček u České spořitelny tím, že zfalšovala manželův podpis. Ten o ničem nevěděl 

a následně podal návrh k soudu o úpravu výchovy a výživy k V. po dobu rozvodu 

manželství. 

3. VLASTNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Klientka V. je v evidenci kurátora pro děti a mládež od roku 2011, a to pro 

dlouhodobé problémy se školní docházkou. Již od 7. ročníku základní školy odmítala 
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chodit do školy. Jako důvody uváděla, že se tam bojí jít, ubližují ji spolužáci a nevychází 

s vyučující na český jazyk. Argumentovala tím, že je jí špatně, náhle se jí udělalo zle, 

motá se jí hlava, bolí ji zub, noha apod.  Klientka pro vysokou absenci opakovala 

7. ročník, ale problémy s docházkou se opakovaly. Důvody, proč neplnila řádnou školní 

docházku, byly také stejné.  Nad V. byl v srpnu 2011 nařízen dohled. Poté se školní 

docházka o něco zlepšila, i na konzultace ke kurátorovi pro děti a mládež docházela 

pravidelně. V lednu 2012 se opět vrátily výchovné problémy se záškoláctvím. Přesto 

základní školu ukončila 8. ročníkem a v září 2012 nastoupila na střední odborné učiliště 

učební obor cukrářka. Na této škole se neomluvené absence objevily hned začátkem 

školního roku. V listopadu 2012 byla V. podmínečně vyloučená za hrubé porušení 

školního řádu – vysoká neomluvená absence v praktickém i teoretickém vyučování. 

V únoru 2013 ukončila studium a byla evidována na úřadě práce jako uchazeč 

o zaměstnání. V září 2013 nastoupila na střední školu obchodní – prodavačka. I z této 

školy byla v listopadu 2013 vyloučena za neomluvenou absenci v teoretickém 

a praktickém vyučování. 

Matka je ve výchově své dcery nedůsledná a slabá. Na konzultace ke kurátorovi 

pro děti a mládež nedocházela dle domluvy a bez omluvy. Výchovné problémy V. od 

počátku tajila před otcem. Pokoušela se je řešit na úřadě u kurátora pro děti a mládež. 

Dále byla na konzultaci u ředitele školy a vyučující na český jazyk. Na další možnosti 

řešení problému nereagovala. Bylo jí nabídnuto jít k výchovné komisi na škole, na 

kterou se ale opakovaně nedostavila. V roce 2012 bylo na matku podáno trestní 

oznámení pro mravní ohrožování mládeže. Byla jí uložena pokuta ve výši 1 000 Kč. Otec 

dlouhou dobu o ničem nevěděl. Do výchovy se příliš nezapojoval, protože vše před ním 

matka tajila. Netušil, že u okresního soudu Nymburk se jedná o nařízení dohledu nad 

jeho dcerou. Následně podal návrh k soudu o úpravu výchovy a výživy k V. po dobu 

rozvodu manželství. 

Třídní učitel ze základní školy opakovaně kontaktoval kurátora pro děti 

a mládež s problémovým chováním V. Dle jeho názoru nepracuje, nenosí úkoly, nesnaží 

se a v hodinách nic nedělá. Má spoustu zameškaných a neomluvených hodin. Na 

základě spolupráce školy s kurátorem pro děti a mládež bylo dohodnuto, že V. bude 

dokládat všechny své omluvenky pouze s razítkem od lékaře. 
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Kurátor pro děti a mládež neustále opakoval a poučoval V. o nutnosti chodit do 

školy a co se může stát v případě, že bude dál zanedbávat školní docházku. Nabídl 

rodině využití školní psycholožky. Podával informace o postizích, které mohou nastat 

v případě pokračování jejího chování. Byly domluveny pravidelné konzultace. Následně 

byl soudu předložen návrh na výchovné opatření klienty, který v srpnu 2011 nařídil nad 

V. dohled. Protože dohled neplnil svůj účel, bylo vše podáno k soudu, který by mohl 

nařídit ústavní výchovu. 

4. KATAMNÉZA 

Poté co nad klientkou byl stanoven dohled, se situace ohledně zameškávání 

školní docházky o něco zlepšila. Po několika týdnech se ale vše vrátilo do starých kolejí. 

V. je nezodpovědná, nedbá na plnění svých povinností, je pohodlná a spoléhá na to, že 

jí matka vše povolí nebo zařídí. V současné době se neví, jestli je V. v evidenci úřadu 

práce nebo pobývá doma a práci si ani nehledá. Nařízení o ústavní výchově nad V. 

pravděpodobně nevznikne, protože soud by ho kvůli věku nenařídil. 

Matka je ve výchově stále nedůsledná a nedokáže jasně stanovit pravidla 

a povinnosti a vyžadovat jejich dodržování. V současné době otci zatajuje aktuální 

situaci, která se týká vyloučení z poslední školy. Nejprve chce vše vyřešit se školou a až 

poté informovat otce. 

3.1.2 Kazuistika č. 2 

1. ÚVOD 

Klient D. (17 let) žije v úplné rodině s biologickou matkou i otcem. Má 

diagnostikovanou poruchu chování a ADHD, která je kompenzována farmakoterapií. Při 

vzniku výchovných problémů byl osobnostně nevyzrálý, dělal mu problém navázat 

adekvátní vazby s okolím. Měl problém s respektováním reality a autority, nepřijímal 

žádná omezení, byl vulgární, scházel mu reálný pohled na sebe a okolí. Agresivní 

chování mělo formu fyzických útoků a provokací. Začátkem roku 2009 prodělal 

preventivně výchovný pobyt v SVP (středisko výchovné péče) kvůli výchovným 

problémům ve škole i doma. Na úřadě je v evidenci kurátora pro děti a mládež kvůli 

výchovným problémům. 
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2. ANAMNÉZA 

Klient D. žije v úplné rodině s biologickou matkou i otcem. Vyrůstá jako 

jedináček. Rodina žije společně v rodinném domku, který je nově zrekonstruován. 

Prozatím obývají pouze přízemí domku. Z jídelny vedou schody do podkrovního pokoje, 

ve kterém bude po úplné rekonstrukci D. bydlet. Matka (44 let) dochází do zaměstnání, 

pracuje jako šička. Otec (44 let) je v invalidním důchodu a věnuje se domácnosti.  D. se 

před tím než se dostal do evidence kurátora pro děti a mládež, zúčastni, preventivně 

výchovného pobytu v SVP Pyramida. Také byl opakovaně na pobytu v psychiatrické 

léčebně, kde byl v péči dětského psychiatra. Přestože byl pobyt úspěšný, nadále se 

u něj vyskytovaly výchovné problémy. 

3. VLASTNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Klient D. je v evidenci kurátora pro děti a mládež od roku 2011, a to pro 

stupňující se výchovné problémy ve škole. Navštěvoval speciální základní školu, na 

kterou byl přijat na základě diagnózy z PPP (pedagogicko-psychologická poradna). 

Nevhodné chování zahrnovalo surové a drzé chování vůči spolužákům, kyberšikanu 

a zcizení finanční hotovosti ze školní tašky své spolužačky. Své chování zdůvodňoval 

tím, že ho ostatní provokují. Vymlouval se na to, že nejprve něco dělá a teprve pak 

myslí. Z důvodu výchovných problémů měl v 8. ročníku 1. pololetí sníženou známku 

z chování. V listopadu 2011 přišel do školy pod vlivem alkoholu. Zdůvodnil to tím, že 

měl strach ze spolužáků, protože ho mimo školu šikanovali. Proto se napil na kuráž, aby 

se tolik nebál. Dále se dopustil společně se svými spolužáky trestného činu nebo 

přestupku ve věci házení kamenů na vlak, krádeže jízdních kol, přepadení trafiky, 

fyzické napadení spolužačky. K věci házení na vlak své jednání odůvodňoval tím, že jim 

byla dlouhé chvíle. Přepadení trafiky odůvodnil tím, že si chtěli přilepšit lepším pitím. 

Následně v únoru 2012 splatil celou částku 3 000 Kč za ukradené věci. V květnu 2012 

mu byla uložena pokuta ve výši 1 500 Kč za fyzické napadení své spolužačky. Té se pak 

omluvil a koupil jí čokoládu. S rodiči se dohodl, že škodu na zcizených věcí bude hradit 

ze svého kapesného. V tomtéž měsíci byl také nad D. nařízen dohled. Po ukončení ZŠ 

byl v září 2012 přijat na učební obor opravář zemědělských strojů. Sám si ho vybral, 

protože má rád auta a techniku. Po nástupu na učiliště se D. chování zlepšilo. 

Pravidelně bez jakýchkoliv problémů dochází do školy i na praxi. Je vidět, že škola ho 
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baví. Má pěkné známky, na vysvědčení měl jednu trojku, jinak samé jedničky a dvojky. 

Nemá vysokou absenci, pokud chybí, je vždy řádně omluven. Kázeňské přestupky již 

nemá. Poté, co se přestal vídat s kluky ze speciální školy, má bezproblémové chování 

jak doma tak i ve škole. Ve svém volném čase se věnuje jízdě na kole a počítačům. 

Žádné další kroužky nenavštěvuje. Pomáhá i doma, s tátou natírá kola. 

Rodiče měli se synem problémy již od MŠ. Snažili se s nimi něco dělat již od 

počátku vzniku. Synovi radili ohledně šikany, ať chodí do školy jinou cestou. Rodiče se 

školou i úřadem vždy úzce spolupracovali, pravidelně docházeli na konzultace a snažili 

se zvládat problémové chování svého syna. Promlouvali se synem, hned po prvních 

problémech, kdy se situace výrazně zlepšila. To ale netrvalo dlouho a brzy se u něj opět 

objevily výchovné problémy. Otec se svou manželkou se dozvěděli až po výslechu syna 

o tom, že kradl v trafice a ukradl jízdní kola. Rodiče vypracovali splátkový kalendář 

ohledně krádeže v trafice. Dohodli se, že škodu na zcizených věcí bude D. hradit ze 

svého kapesného. Rodiče se vždy snažili spolupracovat, měli zájem na zlepšení výchovy 

svého syna. Absolvovali již celou řadu vyšetření a konzultací s odborníky, ale 

problémové chování D. se nadále zvyšovalo. Doma se synem takové problémy jako ve 

škole nikdy neměli. Po nástupu D. na učiliště je otec neustále v kontaktu se školou. 

Dále je v častém kontaktu s třídním učitelem, který je zatím s chováním D. spokojený. 

Momentálně se u něj nevyskytují žádné výchovné problémy. 

Speciální škola, kterou D. navštěvoval, v roce 2011 informovala kurátora pro 

děti a mládež o problémovém chování jednoho ze svých žáků.  Chování D. bylo 

neustále jak na houpačce. Stále vyrušoval, byl hlučný, hrubý, vulgární a provokoval 

ostatní spolužáky. D. byla opakovaně snížena známka z chování. Škola také 

spolupracovala s rodiči. 

Úřad spolupracoval z počátku oznámení o problémovém chování D. se školou i rodiči. 

Rodinu si zval na pravidelné konzultace, docházel na šetření. Začátkem roku 2012 

podal podnět na nařízení výchovného opatření nad D., nad kterým byl ustanoven 

dohled. 

4. KATAMNÉZA 

D. je nyní uvolněnější, klidnější oproti loňskému roku kdy byl neklidný, nervózní, 

podrážděný. Je patrné, že vyspěl, a že nemá žádné průšvihy. Chování ve škole i doma 
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má velmi dobré. V současné době je D. stále v péči PPP a v evidenci u kurátora pro děti 

a mládež a dostavuje se na pravidelné konzultace. Stanovený dohled plní svůj účel. 

Spolupráce s kurátorkou pro děti a mládež nadále pokračuje, další konzultace jsou 

domlouvány v pravidelných intervalech. 

3.1.3 Kazuistika č. 3 

1. ÚVOD  

Klientka D. (16 let) se narodila do úplné rodiny biologických rodičů. Od roku 

2002 byla společně se svou sestrou vedena v evidenci kurátora pro děti a mládež 

z důvodu podezření na týrání dítěte. Z důvodu obtížné bytové situace se rodina často 

stěhovala a D. měnila školy. Klientka je již od tří let sledována PPP (pedagogicko-

psychologickou poradnou) pro výukové a výchovné obtíže, pravděpodobně na bázi 

ADHD. Výukové obtíže jsou shledány spíše jako důsledek projevy poruchy koncentrace 

pozornosti, neměly charakter specifické poruchy učení. 

2. ANAMNÉZA 

Rodiče klientky jsou rozvedení, ale v současné době obývají společnou 

domácnost. D. má 3 další sourozence. Nevlastní sestru, L. (19let), se kterou má 

společnou matku, a dva vlastní mladší bratry D. (9 let) a N. (4 roky). V současné době 

rodina bydlí v panelovém domě, kde mají pronajatý byt 3+1 ve 4. podlaží. Byt je 

prostorný, slunný a útulný. Mají k dispozici obývací pokoj, kuchyň, ložnici a prostorný 

dětský pokoj. V současné době má rodina finanční potíže a pobírá dávku hmotné 

nouze. Matka (37 let) je momentálně nezaměstnaná. Otec (42 let) pracuje jako řidič 

kamionu, finančně zabezpečuje celou rodinu. Doma se zdržuje jen několikrát do 

měsíce. Klientka je v současné době je umístěna v DDŠ (dětský domov se školou). 

3. VLASTNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Klientka D. je v evidenci u kurátora pro děti a mládež od roku 2002 z důvodu 

podezření na týrání dítěte a špatnou péči rodičů. Byl nad ní nařízen dohled kvůli 

nedostatečné péči rodičů a užívání nepřiměřených trestů ze strany otce. Klientka má 

výchovné problémy již od tří let věku, přičemž se situace postupně zhoršovala. V roce 
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2001 nastoupila do MŠ, ale v lednu 2002 tam přestala docházet. Docházku obnovila až 

v květnu 2002. Klientka byla obtížně zvládnutelná, hyperaktivní, selhávala a často se 

dostávala do slovního i fyzického konfliktu s ostatními dětmi, používala vulgární slova, 

byla drzá. Školní docházku zahájila s ročním odkladem a navštěvovala přípravnou třídu. 

Výchovné problémy se nadále stupňovaly. Byla při výuce nesoustředěná, vyrušovala, 

odmítala plnit zadané úkoly a nespolupracovala. Často se dostávala do konfliktů se 

spolužáky.  Uvedenému chování odpovídal i její prospěch, kdy pro celkové nezvládnutí 

učiva musela opakovat 4. ročník ZŠ. V té době se začala chovat vulgárně i k učitelům. 

V roce 2009 se pokusila fyzicky napadnout svou učitelku. Problémové chování se 

nepodařilo vyřešit ani jejím přestupem za jinou školu, kde bylo ve třídě méně dětí 

a učitelé se jí mohli více věnovat. D. se chovala agresivně i doma, zejména v případech, 

kdy byla rozzlobená. V roce 2007 byla na dvouměsíčním pobytu ve SVP (středisko 

výchovné péče). V době, kdy měla docházet do 6. třídy, navštěvovala teprve 4. ročník 

ZŠ, který opakovala. Během roku se rodina přestěhovala a D. přestoupila na jinou ZŠ, 

kde se výchovné problémy opět opakovaly. Další přestup na jinou školu následoval 

v září 2008, kdy matka nebyla spokojená s přístupem učitelů. Stejné problémy však 

nastaly i v této škole. V roce 2009 absolvovala pobyt v dětské psychiatrické léčebně. 

Byla jí předepsána medikace, po které většinu času prospala. Léky jí utlumovaly 

natolik, že neměla výchovné problémy. Žádný z těchto kroků však nevedl k trvalejší 

nápravě jejího chování. Výchovné problémy nadále pokračovaly. Její velmi vulgární 

projevy byly umocněný pubertálním věkem. V červnu 2010 byla umístěna do 

diagnostického ústavu. Nad D. byla v srpnu 2010 nařízena ústavní výchova pro 

nezvladatelné výchovné problémy. Byla umístěna do Diagnostického ústavu, Dětského 

domova, DDŠ, SVP, ZŠ a školní jídelny do Dobřichovic. U klientky se stále objevovaly 

závažné výchovné problémy. Nerespektovala autority, fyzicky i slovně napadala 

ostatní, nebyla schopná ovládat své emoce. V lednu 2012 byla přemístěna do DDŠ 

Liběchov, ve kterém pobývá doposud. Projevy D. byly v této době dlouhodobě stabilní 

a kompenzované natolik, aby byla schopná obstát v zařízení bez léčebného režimu. Po 

nařízení pobytu v DDŠ bylo její chování jako na houpačce. V jednu chvíli bylo vše 

v pořádku, D. se snažila a vzápětí se její chování opět zhoršilo jak v zařízení tak i doma. 

Od června 2013 je D. chování téměř bez potíží. Pokud je doma, hlídá mladší sourozence 

a její chování se zlepšuje. 



40 
 

D. se dostala ke kurátorovi pro děti a mládež z podezření týrání dítěte. Otec 

užíval nepřiměřené tresty, choval se agresivně a nekontrolovaně. Matka nebyla 

schopná zasáhnout ve prospěch své dcery. Také péče o D. byla ze strany rodičů velmi 

slabá. Rodiče připouštějí určité chyby, ale popírají, že by jejich výchova byla tak špatná. 

D. byla po rozvodu rodičů v roce 2002 svěřena do péče matky. V dubnu téhož roku byl 

otec vzat do vazby. Matka byla ve výchovně málo důrazná a nedůsledná. V roce 2007 

matka uznala, že má D. výchovné problémy, které by s manželem nerada podcenila. 

Když děti zlobily, řešila to křikem. S manželem se nedokázali shodnout na výchově. 

Rodiče s D. navštěvovali PPP, zajistili pobyt SVP a v dětské psychiatrické léčebně. 

V současné době se o D. převážně stará matka, neboť otec pracuje jako řidič z povolání 

a bývá dlouhodobě mimo domov. 

Výchovný ústav DDŠ spolupracuje s kurátorkou pro děti a mládež a rodiči 

klientky. V současnosti probírají možnosti dalšího vzdělání a profesní volby D. Společně 

s kurátorkou navrhly ambulantní ústavní péči. Kurátorka pro děti a mládež velmi často 

vykonávala šetření v místě bydliště rodiny a byly sjednány časté návštěvy na úřadu. 

Dále prováděla a stále provádí návštěvy v zařízeních, ve kterých byla nebo je klientka 

umístěna. V průběhu spolupráce vykonává dohled nad D. a poskytuje pomoc 

a poradenství pro klientku i její rodiče. 

4. KATAMNÉZA 

V současné době je D. umístěna v DDŠ Liběchov. Za dobré chování rodiče žádají 

o povolení D. jezdit na víkendy domů. D. se rozhoduje, na jakou školu si podá přihlášku. 

Své návrhy konzultuje s matkou, psycholožkou DDŠ a kurátorkou. Je dohodnuto, že 

jednu školu si klientka vybere sama a v případě problémů půjde na školu, kterou 

vybere ústavní zařízení. D. je nadále v evidenci kurátora pro děti a mládež. Vypadá to, 

že ústavní dohled začíná plnit svou funkci. Jak doma tak i v DDŠ se D. snaží, její chování 

se zlepšuje. Výchovné problémy sice nadále přetrvávají, ale již ne v takové míře. Rodiče 

nadále spolupracují s kurátorem pro děti a mládež, dalšími zařízeními a odborníky. 
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3.2 Rozhovory 

Součástí praktické části absolventské práce jsou tři řízené rozhovory 

s výchovnými poradci. Jedná se o postup, jehož cílem je získat potřebné informace 

k dané problematice. Informace jsem získala prostřednictvím ústních rozhovorů 

s výchovnými poradci ze základních a středních škol. 

3.2.1 Rozhovor č. 1 

1. Do které věkové skupiny spadají žáci/studenti, se kterými pracujete? 

Vzhledem k tomu, že učím na základní škole, tak pracuji se žáky ve věku od 6 do 

15 let. Mladší žáci nemívají tolik problémy s chováním jako ti starší. Nejčastěji řešíme 

chování žáků 7. – 9. ročníku. 

2. S jakým problémovým chováním se nejčastěji setkáváte u žáků/studentů na škole, 

ve které pracujete? 

Nejčastějším problémem jsou vztahy žáků ve třídě a chování žáků k učitelům 

a dalším dospělým osobám. Snažíme se řešit narůstající agresivní chování žáků vůči 

sobě, dále pak se objevují prvky psychické šikany. Dnešní děti řeší spory mezi sebou 

nepřiměřenými prostředky, neumějí spolu normálně komunikovat. V poslední době 

jsme se zabývali několika případy, které se týkaly nezdvořilého až vulgárního chování 

žáků k učiteli. V poslední době se v menší míře setkáváme s poškozováním školního 

majetku a s vandalismem.  

3. Pečujete o žáka/studenta, který má diagnostikovanou poruchu chování? 

Určitě. Žáků s diagnostikovanou poruchou chování bývá na škole dost. Těmto 

žákům je věnována individuální péče. Zejména na 1. stupni je potřeba s  žáky pracovat. 

Nejvíce práce je na třídním učiteli, ale my máme tu výhodu, že s těmito dětmi 

dlouhodobě pracuje školní psycholog.  Myslím si, že by v dnešní době měl být 

psycholog a speciální pedagog na každé škole.  

4. Jaké jsou první kroky, které provádíte při zjištění problémového chování 

u žáka/studenta? 

Většinou si nejdříve promluvíme se samotným žákem. Probereme s ním danou 

situaci, zjišťujeme důvody jeho chování, vyvodíme nějaké závěry, dáme mu určitou 

lhůtu, aby nám dokázal, že má snahu se zlepšit. Ono také hlavně záleží na tom, o jaký 
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problém se jedná. Jde-li o závažnější porušení školního řádu, jsou okamžitě telefonicky 

informováni rodiče, následně si je pozveme do školy, kde s nimi i s jejich dítětem 

problémové chování probereme. Podle školního řádu jsou pak udělena výchovná 

opatření. Setkání bývá přítomen třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný 

poradce a v případě potřeby i školní psycholog. Z každého rozhovoru se žákem 

a s rodiči je pořízen zápis. 

5. Kolik času trávíte s žákem/studentem, u kterého se objevily problémy s chováním. 

To se nedá přesně určit, protože výchovné problémy žáků jsou různé. 

S některými si stačí promluvit jednou nebo dvakrát a pochopí, že takhle ne, a pak už je 

jejich chování bez větších problémů. Jak už jsem říkala, někomu pomáhají sezení se 

školním psychologem a s někým vedeme rozhovory stále, věnujeme mu spoustu času 

a k ničemu to nevede. Oni prostě nemají zájem se zlepšit nebo to nechtějí s nikým 

řešit. 

6. Spolupracujete s nějakými sociálními zařízeními? Pokud ano, s jakými? 

Jestliže se jedná o závažné, například agresivní jednání, šikana, záškoláctví, 

nebo opakované porušování školního řádu, jsme povinni výchovné problémy žáka 

ohlásit na OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí). Dále pak spolupracujeme 

s pedagogicko-psychologickou poradnou. V několika případech jsme kontaktovali také 

Středisko výchovné péče ve Slaném. 

7. Jak obvykle vypadá Vaše spolupráce? 

Nejdříve většinou OSPOD informujeme telefonicky a oni pak chtějí poslat vše 

písemně. Dále se případem zabývají sami a následně nám sdělí, co jejich pracovníci 

zjistili, a jak budeme situaci řešit dál. Co má udělat škola a co bude dělat OSPOD. Když 

se vyskytne problém, který se týká celého kolektivu, požádáme o spolupráci SVP ve 

Slaném a oni v dané třídě provedou intervenční program. Jedná se o několik na sebe 

navazujících setkání. Na závěr nás seznámí s tím, jak s třídou dále pracovat. Spolupráce 

s PPP funguje tak, že buď rodiče, nebo škola požádají o vyšetření dítěte v poradně. 

Rodiče pak obdrží zprávu a je na nich, zda ji předají třídnímu učiteli. 

8. Vede dle Vašeho názoru spolupráce s dalšími zařízeními k nápravě chování 

u žáka/studenta?  

Já myslím, že ano.  V rámci intervenčních programů je provedena diagnostika 

třídy, žáci jsou vedeni k odpovědnosti za své chování a jednání, rozvíjí se psychosociální 
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dovednosti žáků, jednotlivé aktivity vedou k vytváření bezpečného a pozitivního 

klimatu třídy a školy. Řekla bych, že spolupráce naší školy s OSPODem je velmi dobrá, 

že si vzájemně pomáháme při řešení konkrétních případů a že se nám podařilo několik 

případů dovést ke zdárnému konci. Ne vždy se to však podaří. Dost důležité je to, do 

jaké míry jsou ochotni spolupracovat rodiče problémových žáků. 

9. Využívá Vaše škola nabídky preventivních programů rizikového chování? Pokud 

ano, jaké?  

Využíváme a jsme rádi, že organizací zabývajících se primární prevencí je docela 

dost a my máme možnost si vybrat, co aktuálně potřebujeme. Nejvíce  spolupracujeme 

s Městskou policií Mělník, která má ve své nabídce projekty pro 1. i 2. stupeň. Od 

loňského roku probíhá dlouhodobý program pro 6. – 9. ročníky OS Semiramis. Poučné 

jsou přednášky sdružení ACET, České koalice proti tabáku, osobnostní a sociální 

výchovou se zabývá OS Odyssea. Dále spolupracujeme s preventivně informační 

skupinou Policie ČR, využíváme také služeb Pedagogické, psychologické a právní 

poradny z Prahy. Kladně hodnotí žáci hudební komponované preventivní programy 

skupiny ABRAKA MUZIKA. 

10. Spolupracujete v případě žáků/studentů s problémovým chováním nebo 

poruchou chování s některým z těchto odborníků?  

- dětský lékař; dětský psychiatr; pracovníci z pedagogicko-psychologické poradny; 

pracovníci ze speciálně-pedagogického centra. 

Jak už jsem uvedla, v případě potřeby kontaktujeme Pedagogicko-

psychologickou poradnu na Mělníku. Rodiče si často nevědí rady, kam by se mohli 

obrátit pro pomoc. Tak jim doporučíme právě dětského lékaře, psychologa nebo 

dětského psychiatra. 

3.2.2 Rozhovor č. 2 

1. Do které věkové skupiny spadají žáci/studenti, se kterými pracujete? 

Žáci, se kterými pracuji, navštěvují základní školu a jsou obvykle ve věku 6 - 15 

let. 

2. S jakým problémovým chováním se nejčastěji setkáváte u žáků/studentů na škole, 

ve které pracujete? 
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Nejčastěji řešíme ve škole neukázněnost žáků, lhaní, záškoláctví, násilné či 

agresivní chování. 

3. Pečujete o žáka/studenta, který má diagnostikovanou poruchu chování? 

Ano, ve škole je nyní několik žáků s diagnostikovanou specifickou poruchou 

chování. Jedná se například o  ADHD. Tito žáci mají individuální vzdělávací plán a škola 

zajišťuje vhodné podmínky pro jejich vzdělávání. 

4. Jaké jsou první kroky, které provádíte při zjištění problémového chování 

u žáka/studenta? 

Snažíme se zjistit příčinu problémového chování a začínáme komunikovat se 

zákonnými zástupci žáka. 

5. Kolik času trávíte s žákem/studentem, u kterého se objevily problémy s chováním. 

Nevím přesně, jak je otázka myšlena. Zda se jedná o první kontakt se žákem 

nebo mám zahrnout i všechna následná jednání.  Myslím, že na tuto otázku přesto 

nelze odpovědět jednoznačně, bývá to velmi individuální. V některých případech jsou 

to desítky minut, jindy řádově hodiny.  

6. Spolupracujete s nějakými sociálními zařízeními? Pokud ano, s jakými? 

Ano, spolupracujeme. Jedná se například o pedagogicko-psychologickou 

poradnou nebo středisko výchovné péče.  

7. Jak obvykle vypadá Vaše spolupráce? 

U žáka s výchovnými problémy nejprve kontaktujeme rodiče a pak ve spolupráci 

s rodiči oslovíme odbor sociální péče nebo pedagogicko-psychologickou poradnu. 

Mohu Vám uvést případ jednoho chlapce, kdy se jeho výchovné a vzdělávací problémy 

neustále zhoršovaly a matka sama přiznala, že je na něj krátká, protože je na něj sama. 

Oslovili jsme tedy odbor sociální péče, jehož pracovnice se na žáka byla podívat 

v průběhu vyučování a následně kontaktovala dětského psychologa v Praze, ke 

kterému nyní žák společně s matkou dochází na terapii. Jeho chování se už nezhoršuje, 

občas by se dalo říci, že je lepší. 

8. Vede dle Vašeho názoru spolupráce s dalšími zařízeními k nápravě chování 

u žáka/studenta?  

Domnívám se, že specializovaná pracoviště mohou pomoci při nápravě chování 

dítěte. Velmi ale také záleží na spolupráci a přístupu rodiny. 



45 
 

9. Využívá Vaše škola nabídky preventivních programů rizikového chování? Pokud 

ano, jaké?  

Preventivní programy využíváme. Jejich výběr má na starost metodik primární 

prevence na naší škole. Ve škole probíhají programy k problematice šikany a násilného 

chování, užívání návykových látek jako je kouření, alkohol a drogy, kyberšikany atd. 

Osvědčila se nám v rámci prevence kriminality spolupráce s Městskou policií Mělník. 

10. Spolupracujete v případě žáků/studentů s problémovým chováním nebo 

poruchou chování s některým z těchto odborníků?  

- dětský lékař; dětský psychiatr; pracovníci z pedagogicko-psychologické poradny; 

pracovníci ze speciálně-pedagogického centra. 

S dětským lékařem ani s pracovníky speciálně-pedagogického centra 

nespolupracujeme. S dětským psychiatrem pouze ve smyslu lékařské zprávy, kterou 

dostaneme od dětského psychiatra, respektujeme doporučení pro školu. S pracovníky 

z pedagogicko-psychologické poradny spolupracujeme, pravidelné metodické návštěvy 

pracovnice PPP ve škole slouží i ke konzultacím. 

3.2.3 Rozhovor č. 3 

1. Do které věkové skupiny spadají žáci/studenti, se kterými pracujete? 

Věk studentů se pohybuje v rozmezí 15-19ti let. 

2. S jakým problémovým chováním se nejčastěji setkáváte u žáků/studentů na škole, 

ve které pracujete? 

Nejčastějšími problémy jsou ADHD, narušená komunikační schopnost, 

specifické poruchy učení a poruchy osobnosti.  

3. Pečujete o žáka/studenta, který má diagnostikovanou poruchu chování? 

Ano.  

4. Jaké jsou první kroky, které provádíte při zjištění problémového chování 

u žáka/studenta? 

Nejprve kontaktujeme rodiče žáka a žádáme zprávu z PPP. Poté domlouváme 

schůzku s psychologem. 

5. Kolik času trávíte s žákem/studentem, u kterého se objevily problémy s chováním. 

U každého studenta je doba různá. Záleží na potřebě v dané situaci. 

6. Spolupracujete s nějakými sociálními zařízeními? Pokud ano, s jakými? 
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Ano, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, dětskými 

psychology například při sebepoškozování, které se na naší škole párkrát objevilo. 

7. Jak obvykle vypadá Vaše spolupráce? 

Vždy provádíme rozhovor se studentem a jeho rodiči a následně doporučíme, 

aby se obrátili na specializované zařízení. To probíhá tak, že jim předáme kontakt a pak 

záleží na rodičích.  

8. Vede dle Vašeho názoru spolupráce s dalšími zařízeními k nápravě chování 

u žáka/studenta?  

Ano, určitě vede.  

9. Využívá Vaše škola nabídky preventivních programů rizikového chování? Pokud 

ano, jaké?  

Ano, spolupracujeme především s Městskou policií Mělník. Také máme na škole 

preventistu rizikového chování ve škole.   

10. Spolupracujete v případě žáků/studentů s problémovým chováním nebo 

poruchou chování s některým z těchto odborníků?  

- dětský lékař; dětský psychiatr; pracovníci z pedagogicko-psychologické poradny; 

pracovníci ze speciálně-pedagogického centra. 

Ano, spolupracujeme s dětským psychiatrem a psychologem, pracovníky 

pedagogicko-psychologické poradny a pracovníky speciálně pedagogického centra. 

3.2.4 Zhodnocení rozhovorů 

Žáci a studenti, se kterými výchovní poradci pracují, jsou osoby ve věku od 6 do 

19 let.  

Z rozhovorů vyplývá, že nejčastějšími problémy žáků a studentů na školách jsou 

problémy s jakýmkoliv nevhodným chováním. Jedná se o neukázněnost, lhaní, 

záškoláctví, násilné a agresivní chování vůči spolužákům i učitelům, nezdvořilé až 

vulgární chování a vandalismus. Na školách se také vyskytují žáci a studenti s různými 

poruchami chování jako je ADHD, narušená komunikační schopnost a specifické 

poruchy učení a poruchy osobnosti.  

Každá škola pečuje o žáka nebo studenta, který má diagnostikovanou poruchu 

chování. Těmto osobám je poskytována individuální péče a individuální vzdělávací 
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plán, který je přizpůsoben jeho potřebám. Škola se každému snaží zajistit dobré 

podmínky pro kvalitní vzdělávání. 

Prvním krokem, který se provádí při odhalení nevhodného chování žáka nebo 

studenta, je zjišťování příčiny a kontaktování zákonného zástupce. Dalším krokem je 

kontaktování pedagogicko-psychologické poradny nebo domluvení schůzky 

s psychologem. Při výběru a uskutečnění některého postupu záleží na závažnosti 

problému.  

Nelze přesně určit, kolik času výchovný poradce stráví s jedním žákem. Jde 

o individuální záležitost, u každého je doba jiná. Stejně jako u výběru prvních kroků při 

zjištění výchovného problému, záleží na závažnosti problému.  

Každá ze škol spolupracuje s dalšími sociálními zařízeními. Nejběžnějšími jsou 

např. OSPOD, pedagogicko-psychologická poradna, zařízení ve kterém pracuje dětský 

psycholog. Méně častým ale také spolupracujícím zařízením je středisko výchovné 

péče. 

Podle toho, s kterým zařízením školy jednají, se volí forma spolupráce. Při 

spolupráci s OSPODem se zpravidla začíná telefonickým rozhovorem a písemným 

sdělením, o jaký problém se jedná. Následně OSPOD klienta přebere do své péče 

a školu informuje o tom, jak se situace vyvíjí, co bude dál dělat škola a co OSPOD.  Toto 

zařízení se zabývá problémy klienta jako jedince. Spolupráce se střediskem výchovné 

péče probíhá formou intervenčních programů pro celou třídu. Ti s dětmi či studenty 

spolupracují v několika setkáních, díky kterým zjistí, jak dál se třídou pracovat. Tato 

zjištění pak předávají učitelům. Při spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou 

záleží hlavně na spolupráci rodičů.  

Z rozhovorů vyplývá, že spolupráce těchto zařízení a škol vede k nápravě 

chování žáka či studenta. Opět záleží na přístupu rodičů a jejich ochotě spolupracovat 

na zmírnění nebo odstranění výchovných problémů.  

Každá škola využívá preventivní programy k prevenci vzniku problémového 

chování a sociálně patologických jevů. Jedná se např. o projekty Občanského sdružení 

Semiramis, sdružení ACET, Českou koalici proti tabáku, projekt Odyssea a programy 

skupiny ABRAKA MUZIKA. Programy jsou také zajišťovány preventistou rizikového 

chování působícího přímo na škole. Osvědčeným preventivní programem jsou projekty 

pořádané Městkou policí Mělník.  
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Všechny školy spolupracují s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny 

a dětským psychiatrem. Spolupráce s dětským lékařem je většinou jen na úrovni 

doporučení rodičům. Přímá spolupráce zde není. Se speciálně-pedagogickým centrem 

spolupracují jen některé školy.  
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4 Diskuse 

Svou absolventskou prací jsem se zaměřila na téma sociální práce s mladistvými 

delikventy. Mým plánem bylo zaměřit se na práci těch pracovníků, kteří se zabývají 

dětmi a mládeží s poruchami chování. 

V teoretické části jsem nejprve popsala klienty sociálních pracovníků a vysvětlila 

některé poruchy chování, které se vyskytují u dětí a mladistvých, aby bylo patrné, 

s kým kurátoři pro děti a mládež pracují. Dále jsem se věnovala příčinám vzniku těchto 

poruch a jejich prevenci. Součástí práce je také popis institucí, které se věnují dětem 

a mladistvým. K získání informací jsem využila literaturu a internetové zdroje, pomocí 

kterých jsem vysvětlila základní pojmy spojené s těmito tématy. Při shánění materiálů 

ohledně náplně práce kurátorů pro děti a mládež jsem se setkala s tím, že v současné 

době není žádná kniha nebo příručka, která by přesně popisovala náplň práce kurátorů 

pro děti a mládež. Proto jsem musela provést rozhovor s kurátorkou pro děti a mládež, 

která mi byla ochotná tyto informace poskytnout. 

Praktickou část jsem zpracovala formou kazuistik, ve kterých jsem poukázala na 

život rodin s dětmi, které mají výchovné problémy. Dle popisu kazuistik se domnívám, 

že hlavním důvodem vzniku, přetrvávání a rozvoje výchovných problému je nedůsledná 

výchovna rodiny či nesoulad rodičů ve výchově dítěte a vliv vrstevníků. Přestože se 

v kazuistikách objevují klienti s poruchami chování, které vznikly díky dědičnosti, není 

prokazatelné, že za vznik delikventního chování mohou pouze genetické vlivy. Myslím 

si, že důvodem takového chování je působení několika vlivů najednou. Aby se nadále 

nevyvíjelo delikventní chování, je třeba ze strany rodičů nastavit jasná pravidla 

chování, poskytnout podporu dítěti a kvalitní zázemí. V kazuistikách je také patrná 

práce kurátorů pro děti a mládež. Z počátku, než se uchýlí k tvrdším výchovným 

opatřením, se snaží domlouvat klientům a pomáhat rodičům zvládat výchovné 

problémy jejich dětí. Pokud ale nespolupracuje dítě ani rodiče, je vidět, že práce a úsilí 

kurátorů přichází nazmar. Jakmile funguje spolupráce mezi kurátorem a členy rodiny, 

lze problémové chování odstranit nebo zmírnit na takovou úroveň, která neohrožuje 

dítě samotné, rodinu ani jeho okolí. Domnívám se, že nelze přesně určit, které 

z výchovných opatření patří mezi nejefektivnější. Ve všech případech záviselo na 

dalších faktorech, jako je spolupráce samotného klienta a rodiny, vliv vrstevníků, 
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období osobní vyzrálosti/puberty a schopnost kurátora kontrolovat dodržování těchto 

opatření. Informace pro sepsání kazuistik jsem získala na Městském úřadě Poděbrady, 

kde jsem vykonávala svou odbornou praxi. Informace jsem čerpala ze spisové 

dokumentace a ústního sdělení kurátorky pro děti a mládež. 

Dále praktická část zahrnuje tři řízené rozhovory s výchovnými poradci ze 

základních a středních škol na Mělníku. Z rozhovorů jsem zjistila, že mezi nejčastější 

výchovné problémy u dětí a mladistvých patří různé poruchy osobnosti a poruchy 

učení, nevhodné chování vůči ostatním dětem i učitelům, lhaní, záškoláctví 

a poškozování cizího majetku. V souvislosti s otázkou číslo tři se domnívám, že se 

v současné době každá škola potýká s žáky, kteří mají stejné nebo podobné výchovné 

problémy. Vůbec mě nepřekvapilo, že při odhalení problémů bývá zpravidla vždy jako 

první kontaktován rodič dítěte. Přestože povinnost spolupracovat s dalšími sociálními 

zařízeními není dána zákonem, je pozitivní zjištění, že spolupráce mezi nimi a školami 

přesto probíhá. Myslím si totiž, že úspěšnost odstranění nebo zmírnění výchovného 

problému u dítěte záleží především na výměně informací a spolupráci mezi různými 

zařízeními. Dalším kladným zjištěním je informace, kdy podle výchovných poradců 

vede spolupráce s různými sociálními zařízeními v některých případech k nápravě. Je 

tedy vidět, že práce těchto zařízení, kam patří i kurátoři pro děti a mládež, bývá 

prospěšná. Podle mého názoru je také důležité, že v současné době školy využívají 

preventivní programy pořádané samotnou školou nebo jinými zařízeními. Je důležité, 

aby děti a mladiství byli neustále vzdělávaní a poučování o negativních důsledcích 

problémového chování. Informace, které jsem získala prostřednictvím rozhovorů, 

nejsou reprezentativní, díky nízkému počtu respondentů. Určitou vypovídající hodnotu 

však bezesporu mají. 
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Závěr 

Téma své absolventské práce jsem si vybrala proto, že mě práce s dětmi 

a mladistvými zajímá od doby, kdy jsem se s ní setkala v rámci své odborné praxe na 

škole.  

Cílem mé práce bylo popsat specifika sociální práce s mladistvými delikventy.  

Teoretická část se věnuje vysvětlení základních pojmů, souvisejících s danou 

problematikou, popisu klientely kurátorů pro děti a mládež, poruchám chování, 

příčinám vzniku delikventního chování, náplni práce kurátorů pro děti a mládež, 

institucím poskytující pomoc a prevenci sociálně deviantního a sociálně patologického 

chování.  

Praktická část obsahuje 3 kazuistiky klientů s poruchami chování a 3 řízené 

rozhovory s výchovnými poradci na základních a středních školách.  

Doufám, že má práce pomůže upřesnit, co vlastně kurátor pro děti a mládež 

dělá, s jakými osobami pracuje a jak je jeho práce náročná.  

Jsem přesvědčena, že cíl mé absolventské práce byl splněn. Popsala jsem náplň 

práce pracovníků, kteří každý den pracují s dětmi a mladistvými, u kterých se objevuje 

delikventní chování. Pro splnění hlavního cíle jsem musela provést rozhovor 

s kurátorkou pro děti a mládež. Při psaní své absolventské práce jsem také vycházela 

z poznatků ze své praxe na městských úřadech u kurátorů pro děti a mládež. Díky 

těmto informacím jsem získala ucelenější představu o tom, co vše musí kurátor pro 

děti a mládež dělat. Veškeré informace, které jsem získala, mi pomohly lépe vidět do 

této problematiky a seznámit se s prací kurátorů pro děti a mládež. Jsem přesvědčena, 

že práce kurátora je v dnešní době nezbytnou službou, protože se neustále objevují 

děti a mladiství s poruchami chování, které je třeba řešit. Díky kvalitním službám je 

možné snížit nebo zcela odstranit toto problémové chování. Můj názor na práci těchto 

pracovníku je kladný. Vždy, když jsem se setkala s kurátorem nebo kurátorkou pro děti 

a mládež, měla jsem pocit, že svou práci dělají kvalitně a na 100 %. Přesto si myslím, že 

přítěží pro jejich práci, zejména pro začínající pracovníky, je to, že zatím stále 

neexistuje přesná metodika náplně práce pro kurátory pro děti a mládež. 

Dalšími možnými problémy, navazující na téma sociální práce s mladistvými 

delikventy může být problém vzniku kriminální činnosti v dospělosti. U dětí 
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a mladistvých, kterým nejsou schopni kurátoři pomoci, je velmi vysoká 

pravděpodobnost, že se podobného a i horšího chování budou dopouštět po dovršení 

plnoletosti. Na tyto problémy pak navazuje práce sociálního kurátora, který se zabývá 

těmito klienty. V návaznosti na práci sociálních kurátorů by bylo možné práci rozšířit o 

druhy trestů.  
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Summary 

Social Work with Juvenile Delinquents 

The assignment is focused on work activities of social workers with children and 

adolescents who have committed an offence or unlawful act. 

The most important aim of the assignment is to describe the daily work of social 

workers who work with these children and adolescents. 

Basic concepts related to social work are explained in the theoretical part. It 

also briefly describes the types and causes of behavioural disorders in children and 

adolescents. The institutions that provide help and support to children and young 

adolescents committing offences or criminal activities are presented. The assignment is 

also focused on scope of work and responsibilities of social workers in different 

institutions. The possibilities of crime prevention are mentioned e. g. primary, 

secondary and tertiary prevention. 

The practical part of the assignment contains 3 case histories of specific clients 

with behavioural disturbances e. g. truancy, ADHD, use of drugs or alcohol, 

aggressiveness, theft, bullying, lying and fraud. Case histories represent the lives of 

families and their children with behavioural problems. Family education and peer 

influence seem to play the crucial role and are the main reason of  these problems.  

Cooperation between family, a child and a probation worker for children and youth is 

important in order to eliminate or mitigate all these problems. Information for writing 

case reports was received at Municipal Office Poděbrady. 

The assignment also includes 3 directed interviews with educational counsellors 

with the aim to find out progress and results of their work. These educational 

counsellors work at primary or secondary schools. From the interviews there was 

found out that the most common behavioural problems in children and adolescents 

are mainly inappropriate behaviour towards other children and teachers, lying and 

truancy. The first step in detecting problems is to contact legal representatives of those 

juveniles. Every school should cooperate with social welfare departments. 

Key words:  

Adolescence, bullying, juvenile crime/delinquency, running away, social work  
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Příloha č. 1 

Individuální plán ochrany dítěte 

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE  

a jeho rodiny  

Identifikační údaje a podrobnosti k dítěti 

(Om/Nom):   
Identifikační číslo případu  

Datum přijetí do péče:   
Datum zpracování:   

Příjmení, jméno:  

Datum narození:   
Rodné číslo:  

Místo narození:   
Pohlaví:              

St. příslušnost/národnost:    
Případně status pobytu 

Adresa trv. pobytu:                   

Adresa faktického pobytu:       

Telefon: E-mail: 

Mateřský jazyk dítěte a rodičů:   

Jiné důležité informace: 

 

Sourozenci (stejných rodičů) - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo                     

 

 

 

Sourozenci (rodičů s jinými partnery) 

 

 

 

 

Jiné důležité informace ohledně sourozenců:  
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Podrobnosti o rodičích 

MATKA - příjmení (rodné), jméno:  

Datum narození: Rodné číslo:  

Adresa:    

Telefon:    E-mail: 

Zaměstnání:  

OTEC - příjmení, jméno:   

Datum narození:                Rodné číslo:  

Adresa: 
Pokud je totožná jako u matky neuvádějte. 

Telefon: E-mail: 

Zaměstnání: 

Jiné důležité informace ohledně matky: 

Jiné důležité informace ohledně otce: 

Rodičovská zodpovědnost: 

Podrobnosti o jiných fyzických osobách odpovědných za výchovu,  
důležité osoby v okolí dítěte 

Příjmení, jméno:  

Datum narození:                Rodné číslo: 

Vztah k dítěti:  

Adresa:  

Telefon: E-mail: 

Příjmení, jméno: 

Datum narození:                Rodné číslo: 

Vztah k dítěti: 

Adresa: 

Telefon: E-mail: 

Jiné důležité informace:  

 

Instituce a další odborníci pracující s dítětem 

Praktický lékař: Kontakt: 

Odborný lékař:  Kontakt: 

Odborný lékař:  Kontakt: 

MŠ/ZŠ/SŠ: Kontakt: 

Instituce: Kontakt: 

Instituce: Kontakt: 

Jiné důležité informace: 
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PODROBNÉ VYHODNOCENÍ 
situace dítěte a jeho rodiny 

 

Identifikační číslo případu (Om/Nom):     Datum zpracování: 

Příjmení a jméno dítěte:   

 

Důvod vyhodnocování a zpracování IPOD: 

Rizikové chování dítěte:  

Hodnocení vývojových potřeb dítěte 

Zdraví 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Potřeby dítěte:   

Učení se/vzdělávání 
Zdroj informací: 
Použité metody, nástroje:  

 

Potřeby dítěte:   

Emoční vývoj a chování 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Potřeby dítěte:  

Rodinná historie, rodinné a sociální vztahy 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Potřeby dítěte:   

Identita dítěte, sociální prezentace 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Potřeby dítěte: 

Samostatnost a sebeobsluha 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Potřeby dítěte:   
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Hodnocení rodičovských kompetencí a rodičovské kapacity 

Základní péče 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodiče potřebují:   

Zajištění bezpečí a ochrany 
Zdroj informací: 
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodiče potřebují:   

Citová vřelost 
Zdroj informací: 
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodiče potřebují:   

Stimulace a podněty 
Zdroj informací: 
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodiče potřebují:   

Vedení a hranice 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodiče potřebují: 

Stabilita 
Zdroj informací: 
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodiče potřebují:  
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Hodnocení širšího rodinného prostředí  

Bydlení 
Zdroj informací: 
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodina potřebuje:   

Zaměstnání 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodina potřebuje:   

Finanční situace 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodina potřebuje:   

Širší rodina, sociální začlenění rodiny 
Zdroj informací:  
Použité metody, nástroje:  

 

Jakou podporu rodina potřebuje:   

Komunitní zdroje 

 

 

Přání dítěte, přání rodiče, ochranné a rizikové faktory: 

Přání dítěte:  
 
Přání rodiče:  
 
Ochranné faktory:  
 
Rizikové faktory:  
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INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE 

 

Identifikační číslo případu (Om/Nom):                                   Datum zpracování:   

Příjmení a jméno:  

 

Cíle (co se má 
změnit, čeho má 

být dosaženo) 

Plánované kroky a opatření (jak 
bude opatření zrealizováno) 

Odpovědné 
osoby (kdo 

zodpovídá za 
realizaci) 

Termín 
 (do kdy) 

 

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

6     

 

Termín stanovený pro přehodnocení plánu:  

 
Jméno, příjmení, funkce pracovníka:                                       Podpis:  

Matka seznámena: 

Datum                           Podpis:   
Další osoby, které byly s IPOD seznámeny: Podpis: 

 


