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ÚVOD 

 

Od roku 1995 jsem pracovala na sociálním oddělení hmotné nouze 

na Městském úřadu v Sadské, kde se rodinám s nízkým příjmem, nezaměstnaným 

lidem a lidem v tíživé životní situaci vyplácely sociální dávky, aby jejich životní úroveň 

neklesla pod společensky uznávanou hranici. Součástí výplaty těchto dávek bylo 

i provádění sociálního šetření v rodinách a u jednotlivců, kterým byla sociální dávka 

poskytována. 

Již po krátkém čase působení v tomto zaměstnání, které mi připadalo zajímavé, 

došlo k tomu, že jsem si začala všímat opakujících se nevhodných rodinných programů, 

které se předávaly z generace na generaci. 

Začala jsem si uvědomovat, že rodinné prostředí, v němž dítě vyrůstá, ovlivňuje 

každého vyvíjejícího se jedince víc, než si asi dokážeme představit. Rodina a prostředí, 

kde dítě žije, má nejen základní vliv na zdravý psychický a fyzický vývoj jedince, ale 

vede ho také k jeho psychickému a sociálnímu naprogramování. Nevhodné prostředí, 

nevyhovující rodinné zázemí a špatné chování členů rodiny jako jsou alkohol, drogy, 

křik, nezaměstnanost, chronická lenost, násilí nebo agrese, to vše se na dítěti 

podepisuje a odvádí ho posléze od vyrovnané a smysluplné reality života. Přijme-li 

špatné rodinné naprogramování a vzor chování, dalším životem jde beze smyslu. 

Na základě svého mnohaletého pozorování sociálně slabých rodin a jednotlivců 

jsem se začala zajímat o psychologii a ve své práci se zaměřila na téma rodiny. Závěrem 

bych ráda uvedla několik kasuistik, které dokazují, že rodina je vzorem a základem 

pro vývoj a chování každého dítěte.  
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

1.1 Hlavní cíl 

Zpracovat problematiku rodiny s důrazem na význam rodinného zázemí 

pro zdravý vývoj dítěte a prevenci poruch chování  

 

1.2 Dílčí cíle  

Zpracovat teoretické kapitoly týkající se funkce rodiny a významu rodiny, 

upozornit na dysfunkčnost rodiny a na její následky, zpracovat několik kasuistik 

problémových rodin ze své praxe a uvedené kasuistiky zhodnotit. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Význam rodiny v životě člověka 

V posledních letech se psychologie rodiny začala vyučovat i na vysokých 

školách. Celá společnost si stále více uvědomuje, že dobře fungující rodina je základem 

pro zdravý sociální, fyzický, psychický a emoční vývoj dítěte. Představuje první model 

společnosti, se kterým se dítě po svém narození setkává. Rodina zároveň předurčuje 

a silně ovlivňuje osobní vývoj a chování dítěte, jeho vztahy k jiným lidem a k celé 

společnosti. Mezi její funkce patří funkce ochranná, socializační, výchovná, 

ekonomická, emociální, vzdělávací, reprodukční, relaxační a řada dalších. Dítě si ve své 

rodině osvojuje určitý žebříček hodnot a vzor chování nejen v běžných, ale 

i v konfliktních situacích. Rodina dítěti předává sociální dovednosti, kterých bude samo 

v dospělosti využívat. Socializační funkce rodiny je důležitá pro jeho další osobnostní 

růst – dítě se učí sociálním a společenským hodnotám, způsobům chování 

v konkrétních situacích a zodpovědnosti za vlastní život.  

Klidné bezpečí domova, stabilní a chráněné prostředí je podmínkou pro zdravý 

duševní a tělesný vývoj dítěte. Od středověku do současnosti se rodina považuje 

za nejdůležitější výchovné prostředí. Klasický model nukleární rodiny, který je tvořen 

rodiči, jejich dětmi a popřípadě prarodiči, je zcela nenahraditelný. Pojem „rodina“ 

může být ale užíván kdykoliv, kdy mezi blízkými lidmi existují velice těsné 

psychologické a emociální vazby. Členové rodiny jsou často vázáni manželskými svazky, 

adopcí nebo jiným společenským uspořádáním života. Může se jednat také o neoddané 

páry a náhradní rodiny. V dějinách bylo provedeno mnoho pokusů o přesunutí 

rodičovské péče na jiné osoby nebo instituce, ale žádný z těchto pokusů se neukázal 

lepší než rodičovská péče. Téměř každý typ společnosti se opírá o rodinu jako 

o základní článek. Plynutí a vývoj v lidském životě přináší změny ve společnosti a rodina 

se těmto změnám musí postupně přizpůsobovat a postupně zvládat náročnější situace 

takovým způsobem, který je obecně platný v širší společnosti. [Sobotková, 2007] 

Dospělí v rodině, kteří mají co do činění s výchovou dítěte, by měli vědět, že 

jejich úkolem je hrát pouze pomocnou roli při rozvoji osobnosti dítěte. Měli by dítěti 

pomáhat a mít pro něj dostatek pochopení, klidu a lásky, aby se mohlo zdárně 
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duševně, citově i fyzicky rozvíjet a být samo sebou. V období raného dětství, kdy se 

začíná utvářet psychika dítěte, si dítě teprve začíná uvědomovat svou identitu a je při 

tom vystaveno silné sugesci dospělých. Dospělí se snaží vmanipulovat do osobnosti 

dítěte a tím ho ovlivnit, aby jednalo podle jejich mínění a představ. Jejich chování je 

dítětem napodobováno. Dítě je pozorovatel, činnosti dospělých ho přímo přitahují 

a snaží se je ve všem napodobit. Dospělí by si měli uvědomit své poslání a to, že jsou 

pro děti ve všem zdrojem inspirace. Děti napodobují to dobré i to špatné. [Montessori, 

1998]  

Rodina se považuje za normální, pokud se u žádného jejího člena neprojevují 

závažné poruchy chování nebo psychopatologie. Kvalitní a normální rodina by měla mít 

kladný vztah k hodnotám jako je věrnost, tolerance, vzájemné porozumění, vzájemné 

obohacování, možnost všech členů rodiny naplňovat své individuální potřeby. Zdravá 

a normální rodina:  

 poskytuje pocit sounáležitosti a ovlivňuje pozitivně jeho osobnost, 

 poskytuje péči, výchovu a socializaci /napomáhá psychickému, fyzickému, 

sociálnímu a duchovnímu vývoji u dětí i dospělých, zprostředkuje sociální normy 

a hodnoty/,  

 chrání slabší členy /děti, nemocné, handicapované, staré, atd./,  

 poskytuje materiální zázemí a ekonomickou podporu. 

Kvalitu fungování rodiny ovlivňuje spokojenost jednotlivých členů, schopnosti 

a dovednosti řešit konflikty a problémy v partnerství, soulad partnerů ohledně trávení 

volného času, kladný vztah k sexualitě a k vyjadřování citů, kvalitní komunikace, 

vzájemná důvěra a dobré vztahy nejen se širší rodinou, ale i s přáteli, etnické a kulturní 

normy. [Sobotková, 2007] 

 

2.2 Význam prarodičů v životě člověka 

Na vývoj dítěte má svůj jedinečný vliv také role starší generace. Prarodiče 

mohou být vlídnými průvodci dětstvím, vychovatelé k sociálnímu cítění a zakladatelé 

širší rodiny. „Bez předků by byl člověk v oceánu času jako ztroskotanec na nepatrném 

a neobydleném ostrůvku. Skrze své předky jsme spříznění se staletou minulostí. 

A jednoho dne se sami staneme předky lidí, kteří se ještě nenarodili, a přesto už jsou 
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s námi spříznění.“ [Hauserová - Schönerová, 1996, s. 13 ] Někdy si všichni lidé tuto 

pravdu neuvědomují a snaží se této pravdě vědomě vyhýbat. 

Donedávna přetrvával předsudek, který platil po celé generace, že babičky děti 

rozmazlují. Bohužel tento předsudek často slyšíme ještě dnes. Od 18. století cestovali 

etnografové do vzdálených světadílů a přinášeli pro nás nová svědectví o tom, jak 

shovívavě zacházejí s dětmi přírodní národy. Dnes se v průmyslových státech kolem 

pětaosmdesáti procent prarodičů často stýká se svými vnoučaty, ale jen jedna čtvrtina 

prarodičů žije se svými dětmi a vnoučaty společně.  

Rodiče se většinou ztotožňují se svými dětmi. Chyby nebo opomenutí, které 

jejich děti dělají, si vztahují na sebe. Prarodiče nenesou plnou odpovědnost za výchovu, 

a proto mohou pozitivně a s odstupem vnímat, jaká jejich vnoučata jsou. Mají více času 

vnoučatům naslouchat. Nedá se tvrdit, že rodiče nedokážou s dětmi zacházet vlídně 

a vytvářet jim příjemnou atmosféru, ale nemají většinou dostatek času si s dětmi hrát 

a povídat. Pedagogové a psychologové tvrdí, že každoročně stoupá počet týraných 

a zneužívaných dětí a že by se tomu dalo předcházet, kdyby rodinné vazby nebyly tak 

izolované. Lidská vzájemnost se získává zejména tím, že se mladí učí od starých a staří 

od mladých. Děti, které mohou se svými blízkými diskutovat, tak ve svém dalším životě 

daleko lépe čelí konfliktům. Také děti, které byly v dětství svědky diskusí dospělých, 

jsou ve vlastním životě schopni si lépe udržet vlastní názor než ty, kterým byly 

vštěpovány jedině správné názory a postoje. Životní postoje blízkých dospělých velice 

ovlivňují, jak budou děti v dospělosti chápat a vnímat starosti druhých lidí. Je důležité, 

aby se děti naučily naslouchat. Možná všichni znají větu: „Babičko, vyprávěj mi, jak to 

bylo dřív.“ Vyprávění předků dětem pomáhá objasňovat, že v životě dochází 

ke změnám a vývoji u každého člověka. Mají možnost klást otázky a dostávat odpovědi. 

Měly by se dozvědět, že třeba v jejich rodinách hrály roli psychické poruchy, problémy, 

nebezpečné nemoci nebo podivné způsoby chování. [Hauserová – Schönerová, 1996]  

Prarodiče mohou při výchově dětí hodně pomáhat, ale neměli by přejímat roli 

rodiče, pokud to není nutné třeba ze zdravotních důvodů rodičů nebo nedostatečné 

péče rodičů. 

Způsob a styl, jakým prarodiče s dítětem hovoří a hrají si, je většinou oproti 

rodičům tolerantnější. Dnes se už téměř nesetkáváme s babičkou a dědečkem, kteří 

byli před třiceti lety a starali se o vnoučata, neboť matka chodila do zaměstnání. 



11 

Většina dnešních prarodičů ještě sama stále pracuje. Díky třeba jen občasnému 

kontaktu s prarodiči se dítě vymaní z úzkého kruhu nukleární rodiny. Kontakt prarodičů 

s dítětem přispívá k tomu, aby se dítě naučilo poznávat a respektovat potřeby starších 

lidí. Aktivní zapojení prarodičů hlavně v sociálně rizikových rodinách a v rodinách 

s postiženým dítětem může být velice přínosné. [Langmeier, Krejčířová, 1998] 

A co dělat, když prarodiče nejsou? Bylo by dobré, kdyby bylo možné si 

prarodiče adoptovat. Třeba takový dědeček nebo babička od sousedů nejsou 

k zahození. Dítě se sice stykem s takovým člověkem nedostává ke kořenům své rodiny, 

ale má možnost si povídat, svěřit se a naslouchat. [Hauserová - Schönerová, 1996]  

 

2.3 Šťastné, respektované dětství a vyrovnanost dítěte 

Duševní vývoj člověka je od prenatálních základů až do pozdního stáří velice 

složitý, mnohotvárný proces. Dnešní společnost na člověka klade daleko větší nároky 

než třeba společnost před 100 lety. Většina dnešní společnosti je materiálně zaměřená, 

s čímž jsou pochopitelně spojené pracovní výkony jednotlivců. Šťastné, spokojené 

a harmonické dětství je základní předpoklad k tomu, aby mohl jedinec v dnešní době 

uspět a přitom zůstat psychicky a fyzicky zdráv. Pokud dítě vyrůstá pod nátlakem, 

křikem, pohrůžkami, bitím nebo jinak dysfunkční rodině, tak dochází k narušení jeho 

klidného vývoje a následného kvalitního zapojení do společnosti. 

 Dětství ovlivňuje každého dospělého člověka po celý jeho život a má základní 

vliv na kvalitu života v dospělosti. Existuje hodně rad a psychologických návodů, jak 

dítě vychovávat, aby se cítilo v bezpečí a byla mu dána možnost najít své vlastní kvality. 

Jeden z nejznámějších směrů, který staví dítě do středu zájmu, se nazývá 

pedocentrismus. Výchova a cíl výchovy dítěte jsou zcela zaměřeny na jedinečnou 

dětskou osobnost a individualitu. Pedocentrismus odmítá veškeré zásahy okolí 

a vychovatele do zrání dítěte, prosazuje svobodu a spontánní vývoj jeho mravních 

i duševních sil. Učitel a vychovatel zaujímá roli pozorovatele a dítě vede velice 

nenápadně a taktně. Dítě si samo vybírá prostředí, kde bude pracovat, a samo si vybírá 

také konkrétní činnost. Jediným požadavkem na dítě je slušné chování a dodržování 

pořádku. Dítě se samo skrze svou tvořivost naučí chodit, mluvit, manipulovat 

s předměty, atd. 
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 Bohužel i dnes si někteří dospělí myslí, že tyto věci může dítě naučit pouze jejich 

autoritativní výchova, která může dítě dovést ke zdárnému, vyrovnanému 

a úspěšnému životu, a další dospělí si neuvědomují, že přehlížením svých vlastních dětí 

a pouhým uspokojováním fyzických potřeb dítěte mohou své dítě poškodit na celý 

život. Mnozí rodiče si neuvědomují závažnost svého poslání a ani nevědí a nechtějí 

vědět, jak svým láskyplným a netrestajícím přístupem mohou dítěti dovolit, aby bylo 

od narození samo sebou a dokázalo od samého počátku příchodu na svět pocítit své 

potřeby, pocity a rozvíjet své vlastní vlohy a svoji vlastní přirozenost a že je potřeba 

dítěti jen poskytnout přemíru dostatečné trpělivosti, pochopení a lásky. Tímto 

přístupem k dítěti se dá ovlivnit život každého jedince a následně i celá budoucnost 

lidstva. [MONTESSORI, 1998]  

 Je velice nutné, aby společnost a rodiče znali vývoj dítěte a respektovali jeho 

zákonitosti a aby nechali dítě si svobodně hrát a vyvíjet se. Je důležité, aby se dítě 

mohlo přirozeně vyvíjet podle svých autonomních dispozic. Jestliže se má ale jedinec 

dobře začlenit do lidské společnosti, tak je nutné, aby se jako dítě naučil, že není 

všemocný a mnohým věcem se musí naučit zvnějšku. Musí se naučit také určitým 

pravidlům, kterým je nutné se podřídit. Není možné, aby realizovalo jen sebe sama 

a nebralo ohled na lidskou společnost, jejímž šťastným a užitečným členem se má stát. 

[Langmeier, Krejčířová, 1998] 

 

2.4 Vliv rodinné výchovy jako základ vzniku poruch v chování a emočních 

poruch 

Děti jsou odkázány na morální, intelektuální a materiální podporu, jakou si 

může rodina dovolit. Dítě si nevybírá, do jaké rodiny se narodí a jak s ním budou rodiče 

zacházet. Pokud dítě vyrůstá uprostřed morální, intelektuální a materiální bídy, tak 

dochází k jeho deformaci, což může následně zapříčinit nejrůznější poruchy.  

Deformace dítěte se může projevovat různými způsoby, a to od vzniku 

emočních a psychických poruch, až po poruchy v chování a různé závislosti. V mnohých 

rodinách se dodnes používají tělesné tresty, fackování, nadávky a bití. [Montessori, 

1998] 
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Výzkumy v posledních dvou desetiletích ukázaly, jak se v řetězci generací 

předává výchovný styl, a zesilují se negativní vlivy abnormální výchovy. Byly sledovány 

rodiny s těžce narušeným psychickým vývojem dítěte a bylo shledáno, že se kumuluje 

vliv nezralosti rodičů na jejich děti. Tyto děti mají v dospělosti tendenci vybírat si stejně 

nezralého partnera a s ním pak vychovávat dítě nebo děti, které se chovají stejně, 

a jejich psychika se hroutí. Tyto děti nejsou schopny stát se autonomním jedincem. 

Rodiče, kteří byli sami psychicky, fyzicky a emociálně týráni, dále tím samým způsobem 

týrají své děti. Tak vzniká začarovaný kruh, ze kterého je velice těžké vystoupit. Rodiče 

si většinou ani neuvědomují, že pouze opakují naučený vzorec chování přejatý 

od vlastních rodičů.  

Rodiče používají různé výchovné prostředky a mají různé výchovné styly, 

kterými se snaží své dítě vychovávat a usměrnit, ale mnohdy ho mohou také 

deformovat. Výchovné styly je možné rozdělit na několik základních způsobů výchovy. 

Ve skutečnosti se většinou styly prolínají. Jedná se o výchovný styl: 

 STYL AUTORITATIVNÍ – zde se klade důraz na absolutní a bezpodmínečnou 

poslušnost. Dítě musí okamžitě uposlechnout všech příkazů a zákazů svých rodičů. 

Nepřipouští se v žádném případě diskuse a dítě nesmí projevit svůj názor, pocity 

ani přání. 

 STYL LIBERÁLNÍ – dítěti se ponechává co největší volnost a jeho aktivity se 

neomezují.  

 STYL DEMOKRATICKÝ – tento styl plně respektuje dítě jako samostatnou bytost. 

Nechává dítěti s přihlédnutím k jeho věku právo rozhodnout o sobě svobodně. 

Rodiče vystupují spíše jako starší a zkušenější přátelé. Tento styl se opírá 

o vysvětlení věci a ne o tresty. Dítěti se nechává volnost, ale jsou zde určeny 

nezbytné meze. Tento styl se považuje za nejlepší pro zdravý vývoj dítěte. 

[Langmeier, Krejčířová, 1998] 

 

2.5 Dysfunkční rodiny  

Dysfunkční rodina je rodina, kde jsou porušeny některé nebo všechny její 

základní funkce. Rodina funguje velice špatně a rodiče neplní svoji základní 

rodičovskou funkci.  Rodiče se o své děti nestarají, starají se o ně špatně anebo vůbec. 
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V současné době je velice častá rodina pouze s jedním rodičem a většinou je v této 

rodině přítomna jen matka, která svoji roli matky z nějakého důvodu nezvládá. 

V dysfunkční rodině je narušen, případně porušen vývoj dítěte. Dítě nemá uspokojené 

své základní životní potřeby, má špatnou výchovu a není mu věnována patřičná 

a vhodná pozornost. Dítě může být v dysfunkční rodině poznamenáno rozvodem, 

nevhodnou výchovou, násilím v rodině, zanedbáváním, týráním, zneužíváním nebo 

citovou deprivací. V těchto rodinách jsou běžně přítomny takové aspekty, jako je 

dlouhodobá nezaměstnanost, duševní poruchy dospělých, alkoholismus, gamblerství, 

kriminalita a násilí. Dysfunkční rodiny nejsou schopné dodržovat a respektovat 

společenské normy společnosti, ve které žijí. Tyto rodiny potřebují pomoc 

poradenskou, psychologickou a pomoc sociálních úřadů, neboť bývá narušen celý 

rodinný systém. Těmto rodinám je také velice často poskytována sociální pomoc 

finanční, poradenská a pomoc na oddělení sociálně právní ochrany dětí.  

Každá normální a funkční rodina by měla mít jasně vymezené hranice, které by 

měl respektovat každý člen rodiny, včetně dětí. I normální fungující rodina může někdy 

mít problém s konkrétním a jasným vymezením hranice. Dysfunkční rodiny nejsou 

schopné stanovit a určit zdravé hranice, neboť v těchto rodinách má jeden či více členů 

sociálně nežádoucí a nepřizpůsobivé chování. Tyto rodiny většinu problémů neřeší 

nebo je zcela popírají. Běžnou záležitostí v těchto rodinách je popírání osobní identity 

na úkor identity rodinné, takříkajíc není vhodné z rodinného programu vybočovat. 

Individuální potřeby členů rodiny se neřeší, je zde nejasná, nebo zcela chybějící 

komunikace. Tento neuspokojivý dysfunkční systém rodiny někdy může produkovat 

individuální psychopatologii, např. neurotické problémy, asociální chování, užívání 

různých návykových látek. Tato nově vzniklá psychopatologie u některých členů rodiny 

zpětně znovu působí na celý systém a fungování rodiny. Při pomoci dysfunkčním 

rodinám je nutné, aby se odborník zajímal o: 

 současné problémy rodiny /jaký má problém, a kde ten problém vzniká/, 

 fungování rodičů a jejich rolí /vztah mezi rodiči, projevování citů, způsob výchovy, 

základní rodinné vzorce, ekonomickou stránku, sociální vazby, atd./, 

 rodinné vztahy, 

 komunikaci v rodině, 

 způsob řešení konfliktů a problémů. [Sobotková, 2007]  
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V některých rodinách dochází k týrání, zanedbávání a zneužívání dětí. Takovéto 

rodiny mají společný rys, a tím je necitlivost k potřebám dítěte. Tito rodiče špatně 

zvládají svoji agresivitu a velice lehce upadají do afektů. Převládá u nich rys nutkavosti, 

nezralosti, závislosti, ale také se může vyskytovat snížená inteligence, duševní nemoci, 

hendikepy, psychopatie, trestná činnost, nezaměstnanost, nespokojenost s osobním 

životem a jiné. Rodiče, kteří týrají, zanedbávají, popřípadě zneužívají své děti, ve svých 

původních rodinách jako malí zažili podobnou atmosféru. Následky týrání, zanedbávání 

a zneužívání jsou tak závažné, že člověka mohou negativně ovlivnit celý život a někdy 

se z nich léčí lidé až ve středním a starším věku. [Matoušek, 1997] 

 

2.5.1 Násilí v rodině 

V mnohých rodinách je zaznamenána nezvládnutelná agrese proti dítěti, které 

je vydáno napospas svému agresivnímu rodiči, který může být agresivní z jakéhokoliv 

důvodu. Agresi umožňuje nadřazenost rodiče anebo vychovatele nad dítětem. Mnohdy 

je tato agrese označována za otcovskou nebo mateřskou autoritu a používána jako 

nástroj ke sjednání moci. Důležitou roli zde hrají socio - ekonomické faktory, chudoba, 

nezaměstnanost, žádné anebo špatné bydlení, nedostatek vzdělání. Všechny děti, 

které se setkají s agresivní formou výchovy, trpí psychicky a emociálně. [Dunovský, 

Dytrych, Matějček, 1995 ] 

Zdravý psychický vývoj dítěte je ohrožen nejen násilím na něm samotným, ale 

i násilím, kterému dítě musí bezmocně přihlížet. V rodinách je kromě násilí na dětech 

nejčastěji násilí používáno na ženách. Jedná se o násilí nejen fyzické, ale i psychické. 

Mnoho manželů používá fyzické násilí vůči svým ženám. Jedná se o bití, kopání, tahání 

za vlasy a jiné. Toto násilí je často kombinováno s násilím psychickým, jako je 

vyhrožování, kritika ženy za cokoliv – péče o děti, vaření, úklid, žárlivé scény. 

V neposlední řadě se také jedná o vynucování pohlavního styku pod různými 

pohrůžkami. Děti jako svědci těchto praktik prožívají hrůzu, paniku, strach a úzkost. 

V rodinách, kde se používají tyto násilné praktiky, jsou děti zcela zastrašené a nedovolí 

si ve svém dospělém životě prosadit sami sebe. Jednou z možností je i to, že se budou 

v budoucnu chovat stejně jako agresor. [Matoušek, 1997] 
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2.5.2 Nevhodná výchova 

Existují také zcela nevhodné způsoby výchovy dítěte. Tyto způsoby výchovy se 

objevují především v sociálně rizikových rodinách a v rodinách, kde byli sami rodiče 

špatně vychováváni a mnohdy i týráni. Jedná se zde především o styl výchovy: 

 VÝCHOVA ROZMAZLUJÍCÍ – zde se zcela vyhoví každému přání dítěte, přestože toto 

přání nebo požadavek není zcela v souladu např. s jeho věkem. 

 VÝCHOVA ZAVRHUJÍCÍ – rodiče svými city ať už přímo anebo nepřímo dítě odmítají 

a neustále dávají najevo nesouhlas s dítětem. Své jednání zdůvodňují potřebou 

kázně. 

 VÝCHOVA NADMĚRNĚ OCHRAŇUJÍCÍ – rodiče nedovolí být dítěti samo sebou. Dítě 

nadměrně ochraňují před každým rizikem, a tím dítěti brání, aby samo získalo 

dovednosti pro zvládání různých situací. 

 VÝCHOVA PERFEKCIONISTICKÁ – snaha rodičů, aby se dítě stalo naprosto 

dokonalým nejen doma, ale i ve škole. Požadují, aby dítě všechny úkoly a situace 

zvládalo zcela bezchybně. Mnohdy to jsou požadavky neúměrné věku dítěte. 

 VÝCHOVA NEDŮSLEDNÁ – dítě se často pohybuje mezi hranicí krajní přísnosti 

a absolutní povolnosti. Rodiče si například povolností ve výchově kompenzují svoji 

předešlou přísnost. Tato výchova může vyplývat i z odlišného přístupu matky 

a otce k výchově – povolná matka, přísný otec. 

 VÝCHOVA ZANEDBÁVAJÍCÍ, TÝRAJÍCÍ, ZNEUŽÍVAJÍCÍ, DEPRIVUJÍCÍ – jedná se 

o výchovu, která ohrožuje vývoj dítěte a v některých případech i jeho život. Dítě je 

svými rodiči týráno fyzicky a psychicky. Rodiče používají při výchově násilí 

a neuspokojují jeho základní životní potřeby. [Langmeier, Krejčířová, 1998]  

 

2.5.3 Rozvod 

Rozvod je důsledkem různě dlouhé krize v manželství. Pro všechny členy rodiny 

představuje velikou zátěž, kterou mnozí členové rodiny zpracovávají po mnoho let. 

Zátěž se týká stránky právní, ekonomické a osobní. Velice náročné je psychické 

zpracování rozvodu. Během rozvodu si rodiče většinou ubližují pomluvami, 

ubližováním, výčitkami a děti jsou tomuto tlaku vystaveny. U dětí probíhá psychické 

zpracování rozvodu rodičů nejméně jeden až dva roky. Děti rozvodem přicházejí 
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o stálou přítomnost jednoho z rodičů a velice často dochází ke zchudnutí zbylé rodiny, 

kterou v naší společnosti tvoří většinou matka a děti. Matka začíná být po rozvodu 

většinou více zatížena, neboť všechny starosti leží jen na ní. Psychické přetížení 

z rozvodu vede k tomu, že rodiče děti popouzí proti svému bývalému partnerovi 

/matce, otci/, a tím negativně ovlivňují vztah k rodiči a křehkou dětskou psychiku. 

Někdy se matka chová bezmocně, a tím se snaží, aby dítě přivolalo zpět bývalého 

partnera. V některých případech je z nějakého důvodu dítěti vztah s odešlým otcem 

nebo matkou odepřen či omezen.  Také existují případy, kdy dítě začnou zanedbávat 

oba rodiče. Pomoc po rozvodu by se proto měla zabývat především dětmi. Děti 

po rozvodu v sobě mívají zmatek, deprese, cítí se zavrženy. [Matoušek, 1997] 

Dítě je poškozeno rozvodem a rozpadem rodiny bez ohledu na svůj věk. 

Neexistuje období ve vývoji dítěte, ve kterém by na něj rozpad rodiny neměl vliv. 

Rodiče většinou nejsou schopni zaregistrovat změněné chování svých dětí. Názory, že 

dítě ve třech letech neví, co se kolem něj děje při rozvodu, jsou nesprávné. Dítě sice 

ve skutečnosti neví, co je to rozvod, ale velice intenzivně a citlivě vnímá napjatou 

atmosféru, pláč, křik a zlobu. Chování rodičů ohrožuje totiž jeho základní životní 

potřeby, což je především bezpečí a jistota. [Dunovský, Dytrych, Matějček, 1995] 

 

2.5.4 Psychické a duševní problémy dospělých 

Nejrůznější psychiatrická onemocnění a psychické poruchy, kterými trpí rodiče 

nebo členové rodiny, také silně ovlivňují vývoj dítěte a mají na ně nepříznivý vliv. Počet 

duševních onemocnění je vyšší než se předpokládá. Ne všechny případy se dostávají 

k psychiatrovi. Člověk postižený psychickými anebo duševními problémy může jednat 

i v běžných situacích zcela neadekvátně. Někdy se těžce stanovuje, co je psychické 

zdraví a norma. Existují psychické stavy, které nelze psychiatry označit za přímo 

duševní poruchu, ale občas se tak projevují a jsou nazvány poruchami hraničními. Toto 

chování vybočuje z normy a je dáno kulturními normami a vlivy, které platí v určité 

společnosti. Dále se jedná o neurózy. To jsou onemocnění lehčí, ale velice často se 

vyskytující. Tyto dvě poruchy se ve společnosti vyskytují nejčastěji a nemusí být ani 

zachyceny lékařem. Psychické poruchy se dají rozdělit do tří základních skupin, a to: 
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 Psychózy – je to nejzávažnější duševní onemocnění. Patří sem např. schizofrenie, 

deprese. 

 Neurózy. 

 Poruchy osobnosti /psychopatie/ - jedná se o trvalou povahovou a osobnostní 

odchylku, která je pro okolí nepříjemná a svízelná. [Dunovský, Dytrych, Matějček 

a kolektiv, 1995] 

 

2.5.5 Zanedbávané dítě 

Zanedbávání znamená, že se rodiče dostatečně nestarají o čistotu dítěte, jeho 

výživu a oblečení. Nezajímá je, jestli dítě chodí pravidelně do školy, chodí pozdě domů 

či neplní své povinnosti. Zanedbanost je následkem nedostatku výchovy v prostředí 

socioekonomicky nízké úrovně. Mnohdy jako by dítě rodičům spíše překáželo. 

Zanedbávání se dá rozdělit do dvou skupin: 

 všeobecné zanedbávání – sem patří malé děti bez dozoru, nezájem rodičů, co děti 

dělají mimo školu. Rodiče nezajišťují dítěti odpovídající výživu, lékařskou péči, 

dostatečné oblečení a často ho izolují od okolního světa, 

 těžké zanedbávání – to je například zanedbávání výživy. Jsou to situace, kdy může 

být ohroženo zdraví dítěte nebo dokonce i jeho život. [Dunovský, Dytrych, 

Matějček, 1995] 

Nejčastější typem špatného zacházení s dítětem je zřejmě zanedbávání. Jedná 

se o vážné opomíjení základní péče o dítě po fyzické i duševní stránce. Může se jednat 

o zanedbání tělesné, ke kterému se řadí např. nedostatek výživy, nedostatek hygieny, 

špatné přístřeší, ochrana před nebezpečím, ale také zanedbání psychické, např. školní 

docházka, s kým dítě pobývá, kde se zdržuje, jaké má zájmy. [Langmeier, Krejčířová, 

1998] 

 

2.5.6 Týrané dítě 

Týrání dítěte lze rozdělit do dvou skupin a to je tělesné týrání aktivní povahy 

a týrání psychické. 

 Tělesné týrání aktivní povahy – je to veškeré fyzické násilí páchané na dítěti. Děti 

jsou od svých rodičů ohrožovány bitím, nejrůznějšími druhy trestů, taháním za uši, 
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za vlasy, klečením, pálením, opařením a různými jinými praktikami. Může docházet 

až ke krajnostem jako je bodání a usmrcení. Tělesné týrání je následkem 

nezvládnuté a nadměrné agrese rodičů a ostatních osob, které se podílejí 

na výchově. Agresor využívá bezbrannosti a bezmoci dítěte. Čím menší dítě, tím 

více bezmoci a bezbrannosti.  

 Psychické týrání – je velice častým jevem a přesto si pod nimi spousta lidí 

nedovede představit konkrétní situace, neboť následky psychického týrání nejsou 

hmatatelné. Jsou to situace, kdy je dítě vystavováno ponižování, nadávkám, 

zesměšňování, opovrhování a nedůvěře. Dítě může být také citově vydíráno 

a negativně srovnáváno s okolím. Jedná se o dítě, které pociťuje nezájem, 

nevšímavost, nedostatek péče od svých blízkých a velkou nelásku. [Dunovský, 

Dytrych, Matějček, 1995]  

Zdravotní komise Rady Evropy definovala (1992) tělesné týrání dítěte jako 

tělesné ublížení dítěti anebo vědomé odmítnutí zabránit takovému ublížení. Některé 

rodiny tělesné tresty pokládají za nezbytný a často oprávněný výchovný prostředek. 

Formy tělesného týrání mohou být velmi různé. Dítě může ohrozit i pasivita pečující 

osoby. Existuje mnoho forem psychického týrání a lze je rozdělit do pěti skupin: 

1. Odpírání emoční opory – nevšímavost vůči dítěti. 2. Pohrdání – nadávky, ponižování, 

zesměšňování. 3. Izolování – bránění kontaktu s kamarády a vrstevníky, zavírání 

ve sklepě. 4. Terorizování – výhrůžky bitím, tělesným trestem. 5. Korumpování – 

podpora a povzbuzování ke krádežím, užívání drog a alkoholu. [Langmeier, Krejčířová, 

1998] 

 

2.5.7 Sexuálně zneužívané dítě 

Při sexuálním zneužívání dítěte se dospělý člověk sexuálně uspokojuje dítětem 

a také může dítě zneužívat za účelem prostituce anebo pornografie. Mlčenlivost 

na dítěti si potom vynucuje vyhrožováním, psychickým vydíráním, různými tresty či 

odměnami. Sexuální zneužívání lze rozdělit na dotykové a bezdotykové.  

 Dotykové sexuální zneužívání dítěte – to je kontaktní zneužití, kde dochází 

k přímému pohlavnímu kontaktu anebo přímému fyzickému kontaktu jako je 
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hlazení pohlavních orgánů dítěte, laskání prsou, análnímu nebo orálnímu sexu 

dospělého s dítětem apod. 

 Bezdotykové sexuální zneužívání dítěte – zde nedochází k přímému fyzickému 

kontaktu. Dítě je vystaveno videozáznamům, focení, pornografii, setkání 

s exhibicionisty apod. [Dunovský, Dytrych, Matějček, 1995] 

Sexuální zneužívání dětí je ve vyspělých zemích dost časté. Má vážný vliv 

i na pozdější psychický vývoj dítěte. Dítě může mít trvalé a vážné psychické následky. Je 

vystaveno sexuálnímu kontaktu, činnosti a chování formou dotykovou nebo 

bezdotykovou. Kromě samotného sexuálního kontaktu dochází téměř vždy k násilí 

nebo pohrůžkám a fyzickému poškození, které mají další negativní vliv a vytváří další 

ohrožení psychického vývoje dítěte. Ten, kdo dítě sexuálně zneužívá, používá svoji 

autoritu, sílu a moc a často se jedná o pachatele z rodiny. [Langmeier, Krejčířová 1998] 

 

2.5.8 Psychická deprivace 

Psychickou deprivací trpí děti, které nemají v dostatečné míře a po určitou dobu 

uspokojovány své základní psychické potřeby. Tím je ovlivněn jejich dušení vývoj 

a duševní zdraví. Slovo „deprivace“ je do českého jazyka možné přeložit jako 

„strádání“. Takovéto ubližování dítěti je stejně závažné a kruté jako zanedbávání 

a týrání. Dítě trpí nedostatkem určitých podnětů. Psychická deprivace může postižené 

dítě dovést až k sociální invalidizaci, jakou může být šikanování, agresivita, 

toxikomanie, delikvence a další. [Dunovský, Dytrych, Matějček 1995] 

Psychická deprivace je citové zanedbávání a neuspokojování emočních potřeb 

dítěte, nedostatek individuální pozornosti a podnětů věnovaných dítěti. Patří sem 

i potřeba emoční vazby dítěte například k matce. Pokud je dítěti odepřena citová 

náklonnost, žije bez pocitu, že někam patří. Na základě těchto neuspokojených 

citových potřeb dochází k poškození duševního vývoje dítěte. [Langmeier, Krejčířová, 

1998] 

 

2.6 Sociálně patologické chování 

Při projevu sociálně patologického jednání dítěte je nutné rozpoznat motivy 

tohoto jeho chování. Jedním ze základních motivů patologického chování u dětí je 
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problém ve vztazích v rodině, který úzce souvisí s chováním ostatních členů rodiny. 

Mezi projevy sociálně patologického chování řadíme: drogy, drogovou závislost, 

alkoholismus, agresivitu, kriminalitu, šikanu, patologické hráčství a jiné. 

 

2.6.1 Závislosti 

„Už 68% příslušníků věkové skupiny 15-19 let a 39% příslušníků věkové skupiny 

20 - 29 let byly v současnosti v České republice nabídnuty drogy, 28% dotázaných 

jedinců ve věku 15-19 let a 21% dotázaných ve věku 20-19 let drogu zkusilo. Ve věku 

do 16 let je u nás prvně opilých 68,4 % dětí a dospívajících.“ [Koukolík, Drtilová, 2001, 

str. 257] 

 

Závislost je velice závažné onemocnění. Je jedno, zda se jedná o závislost 

na drogách, alkoholu nebo gamblerství. Následky onemocnění jsou vážné nejen 

pro osobu, u které závislost vznikla, ale i pro celou rodinu. Dnešní společnost toleruje 

užívání lehkých drog, kterými jsou káva, tabák a bohužel i alkohol. Tím pádem 

u mladých lidí vzniká domněnka, že vlastně o nic nejde, a začínají kouřit, pít alkohol 

a kávu, někdy již od 6. třídy základní školy. Není vzácností, že kouří děti ještě mladší. 

Naše společnost tyto závislosti toleruje až do doby, kdy se dítě nebo dospělý stane 

na droze závislým. Samotná závislost a následky závislosti jsou společností chápány 

jako nežádoucí sociální jev. Závislost má také velice často spojitost s kriminalitou – 

krádeže peněz, násilné chování a jiné. Není jednoduché odpovědět na otázku, proč lidé 

začnou být závislí na drogách, alkoholu či hráčství. Existuje mnoho teorií, které alespoň 

částečně vysvětlují vznik závislosti. Uvedu zde jen některé: 

 proces individualizace, jedná se o proces sebeuskutečnění. Droga závislého 

přenese do jiného světa, ve kterém se závislý po určitou dobu cítí velice dobře, a je 

to pro něj osvobozující pocit. Základem je to, že závislý nepřijímá sám sebe, 

nedokáže být sám se sebou a hledá únik. V pozadí může stát sklon k esoterismu, 

rituálům, fanatismu.  

 biologický model, zde závislost vznikne, pokud se jednotlivec třeba i náhodně 

setká s drogou, na kterou je biologicky nastaven. V tomto případě na ni velice 
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rychle a kladně reaguje. Pokud by drogu nepotkal, závislost nevznikne. Jedinec tak 

velice rychle a silně této závislosti podlehne. 

 primární rodina, kde je na vině rodinný systém. Na základě rodinných vzorů 

a postojů si jedinec vytváří vlastní vztah k drogám jako celku. Jedná se o vzor 

řešení nejrůznějších problémů a krizových situací pomocí drog, alkoholu, 

gamblerství a jiných závislostí. Záleží na rodinném systému, kdy členové rodiny 

jsou na sebe vzájemně hodně vázaní a tvoří interpersonální systém. Pokud 

nastanou situace, které tento systém ohrozí, např. rozvod, a tím pádem hrozící 

odchod člena rodiny, zaktivuje se chování jedince žijícího v tomto systému, který 

experimentuje např. s drogami, a tak dojde k přenesení pozornosti na něho. Droga 

se stává jakoby řešením pro rodinu i pro závislého. Dysfunkční rodiny, ve kterých 

selhávají vnitřní vazby, se také velkou měrou podílí na vzniku závislosti. Mezi lidmi 

stále převládá názor, že závislosti vznikají především v rodinách, kde je rodičovská 

péče špatná a nedostatečná. Je to však omyl. Závislosti vznikají i v rodinách, kde 

rodiče nejsou schopni přijmout sebeprosazení dítěte, nedovolí mu jeho vlastní 

identifikaci, stále dítě vedou a mění ho zákazy a příkazy k obrazu svému. Dítě 

nemůže prosadit a projevit samo sebe, neboť ho rodiče neustále kontrolují. 

To jsou ty případy, kdy okolí ani rodina nechápou, jak v tomto případě mohlo dojít 

k nějaké závislosti, když se dítěti dostalo toho nejlepšího. 

 vlivy okolního prostředí mají také velký podíl na vzniku závislosti. Jedná se o vše, 

co člověka obklopuje. Můžeme sem zařadit partu, vrstevníky, spolužáky, 

zaměstnání, společnost, ale i televizi, rozhlas, časopisy a jiné. [Presl, 1994] 

 

Osobnostní charakteristika závislého člověka má několik společných znaků. 

Závislost se dá za určitých podmínek vypěstovat u každého člověka. Někteří jedinci 

mají osobnostní predispozice. Hodně se zkoumají otázky dědičnosti a různých 

poškození, která vznikla v prenatálním období a vedla k narození oslabeného jedince. 

Velké procento závislých osob má před vznikem závislosti stanovitelnou psychiatrickou 

diagnózu. Nejčastěji je to sklon k emočním poruchám, úzkostem, patologickému 

smutku, k depresím. Někteří prožívají pocit své nedostatečnosti vůči okolí. Dalšími 

faktory jsou nestálost, nezdrženlivost, vysoká sebestřednost, poživačnost, malá 

odolnost vůči normální denní zátěži a jiné. Závislé osoby se dají rozdělit do dvou 
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hlavních skupin. Jednou skupinou jsou osoby úzkostné, lehce zranitelné a přecitlivělé, 

a skupinou druhou jsou lidé spíše extrovertní. [Presl, 1994]  

 

Zneužívání drog, alkoholu nebo gamblerství se u mladistvých často kombinuje 

s násilím. Závislí chlapci mají častější sklon k násilí než dívky. V rodině se však chovají 

stejně násilně obě pohlaví. Závislí a násilně se chovající jedinci mají častěji duševní 

poruchy než závislý bez sklonu k násilí. Závislí chlapci se sklonem k násilí se uchylují 

ke krádežím, prodávaní drog a dalším trestným činům častěji než závislé dívky. Pokud 

se dívky chovají stejně násilně, jako chlapci, mají většinou nižší inteligenci a často brzy 

otěhotní. Dalšími problémy jsou problémy v citové oblasti. Pokud u mladistvých dojde 

ke kombinaci špatné návštěvnosti školy, rvaček i užívání drog, tak se zvyšuje 

pravděpodobnost, že se v následujících deseti letech dopustí násilného trestného činu. 

[Koukolík, Drtinová, 2001] 

 

2.6.2 Drogy 

Níže popsané účinky drog dokazují, že jedinci pocházející z nevyrovnaného 

a neharmonického rodinného prostředí díky užívání drog unikají sami před sebou 

a před problémy, které se jim zdají být neřešitelné.  

Za drogy naše společnost v současné době považuje látky, které jsou zakázané, 

stejně jako vše, co je s nimi spojené – jejich výroba, distribuce a držení. Drogou může 

být každá látka přírodního anebo syntetického charakteru, která má psychotropní 

účinek, nějakým způsobem ovlivňuje prožívání reality a dokáže měnit vnitřní prožívání 

a vnímání uživatele. Tato látka také může vyvolat potencionální závislost uživatele. 

Podle vzniku rizika závislosti se drogy dělí na měkké a tvrdé, nebo na lehké a těžké. 

Ve skutečnosti jde o onemocnění.  

Zde je několik bodů, dle kterých určit, že jde o závislost: 

a) „nezvladatelná, neodolatelná touha po opakovaném braní drogy, 

b) tendence ke zvyšování dávek, 

c) existence psychické či fyzické závislosti na určité droze vyjádřená přítomností tzv. 

abstinenčního syndromu psychického nebo fyzického typu, 

d) negativní důsledky pro jedince a společnost“. [Presl, 1994, str. 11] 
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Drogy lze rozdělit na skupinu stimulačních drog, skupinu opiátů, konopí, 

halucinogenní drogy a těkavé látky. 

STIMULAČNÍ DROGY. Tyto drogy celkově stimulují a povzbuzují organismus. 

Jsou na celém světě hodně rozšířené a velice oblíbené. Patří sem například Pervitin. 

Výroba pervitinu není příliš složitá ani doma. Vstupním produktem je efedrin, který se 

získává z různých léků. Prakticky u každého uživatele po určité době dochází ke vzniku 

závislosti. Kokain. Jedná se o přírodní drogu, která je obsažena v listech keře 

Erythroxylon coca. Účinek této drogy trvá okolo 20 až 30 minut, a proto uživatel užívá 

dávky několikrát za den. V jedné dávce má uživatel 20-50 mg kokainu. Kokain se šňupe, 

ale může se aplikovat i injekčně.  Běžná je spotřeba dvou a více gramů kokainu za den. 

Ecstasy. Droga se polyká v tabletách anebo kapslích. Tlumí agresivitu a uživatel 

pociťuje empatii, vcítění se do druhé osoby, porozumění, euforii. Po odeznění účinků 

dojde k únavě, depresím a nespavosti. 

SKUPINA OPIÁTŮ. Sem patří droga, která se nazývá Braun. Látky pocházejí 

ze surového opia. Surové opium se získá tak, že se nařízne nezralá makovice a z ní 

vytéká žlutozeleně zabarvená šťáva, která na vzduchu zaschne a je hnědá. Tato hnědá 

zaschlá šťáva je opium. Uživatel si opium vpichuje jehlou. Dochází u něj k celkovému 

zklidnění, příjemné pasivitě a pocitu odstranění problémů. 

KONOPÍ. Jedná se o rostlinu pocházející z Indie, která je pro své psychotropní 

účinky nejstarší pěstovanou rostlinou. Je to nejstarší a nejrozšířenější droga na světě. 

Produktem z konopí je marihuana a hašiš. Marihuana se označuje jako droga lehká. 

Účinky marihuany závisí na osobnosti člověka, jeho psychické a fyzické kondici. První 

intoxikace marihuanou nemá vždy pro uživatele příjemný účinek. Po opakovaném 

kouření marihuany se dostavuje uvolnění, klid, pohoda, příjemno, euforie a smích. 

Dostavují se však i poruchy vnímání, které uživatel může prožívat jako příjemné, pocit 

zpomalení času, zvýraznění chuti, ostřejší vnímání zvuků hudby apod. Tento stav trvá 

různě dlouho, záleží na výši dávky a individuální vnímavosti. Marihuana má také svá 

zdravotní rizika. Například existuje názor, že u psychicky slabšího jedince může dojít 

k rozvoji schizofrenie a jiných psychických poruch. Kromě kouření marihuany může ale 

docházet i k jiné úpravě. Často bývá uživateli přidávána do pečiva, polévek, čajů 

a podobně. Lidé, kteří užívají drogy, s těmito látkami začali právě užíváním marihuany. 

Zážitky, které uživatel zažívá s marihuanou, se časem stávají nedostatečné, a proto 



25 

marihuanu nahradí tvrdší drogou, jako je pervitin, heroin a další. Téměř všichni 

drogově závislí udávají, že jejich první drogou byla marihuana. 

HALUCINOGENNÍ DROGY. Jedná se o látky, které mohou být syntetického nebo 

přírodního charakteru. Při požití halucinogenní drogy dochází ke změně vnímání, které 

může být narušeno do různé hloubky. Stav může být po požití drogy srovnatelný 

s duševním onemocněním. LSD. Účinek této drogy je přímo nevypočitatelný, a to již při 

prvním užití. Při požití malé dávky LSD dochází ke změnám ve vnímání, k poruchám 

emotivity, euforii. Tyto účinky jsou individuální a mohou být nepříjemné i ve velice 

nízkých dávkách. Oproti stimulačním drogám a opiátům je doba účinku LSD 8 až 12 

hodin. Při užívání plných dávek LSD jsou následky velice těžké. Dochází k hlubokému 

narušení psychiky a myšlení, k poruchám emotivity a těžkým poruchám vnímání. Další 

užívanou drogou, hlavně v České republice, je psilocybin. Tato droga je obsažená 

v houbě Psilocybe Bohemica neboli Lysohlávka česká. Její vyhledávání se stále 

rozšiřuje. Houba se většinou nakládá nebo suší a poté se dále různě upravuje. 

Konzumují se její hlavičky. Je zde však velké riziko předávkování, neboť v různých 

lokalitách nasbíraná houba může mít různý obsah účinné látky. Menší dávky vyvolávají 

stav pohody, hovornosti, euforie, dobré a veselé nálady. Při užití vyšších dávek dochází 

ke stavům, které jsou podobné účinkům LSD. 

TĚKAVÉ LÁTKY. Je to skupina organických rozpouštědel, která je u nás 

zastoupena především toluenem. Toluen. Užívání těchto drog u nás v současné době 

není moc rozšířené. Čichání toluenu je velice nebezpečné, dokonce nebezpečnější než 

užívání jiných drog, neboť se jedná o rozpouštědlo, které poškozuje tkáně organismu. 

Uživatel vdechuje koncentrované páry toluenu, a aby zvýšil jeho koncentraci a účinek, 

tak si hlavu zakrývá igelitovým sáčkem a podobně. Tím dochází k těžkému poškození 

dýchacích cest. A jsou prokázány změny na mozkové kůře. Při čichání nelze odměřit 

přesnou dávku, a tím dochází k častému nechtěnému předávkování. Při čichání toluenu 

dochází ke stavu polovědomí, polospánku a celkovému otupění. Bohužel se jedná 

o jednu z nejtvrdších drog a společnost díky mylným informacím čichání toluenu 

považuje za relativně neškodné. [Presl, 1994]  
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2.6.3 Alkoholismus 

Pro dítě je velice jednoduché naučit se pít. Nesnášenlivost vůči pití alkoholu 

u dětí je velice vzácná. Ke svému prvnímu seznámení s alkoholem se děti bohužel 

nejčastěji dostanou doma. Toxicita alkoholu má na dítě daleko horší vliv než 

na dospělého. Požívání alkoholu dětmi a mladistvými má velký vliv na narušení 

zdravotního stavu a také na jejich somatopsychický rozvoj. Alkohol má také podíl 

na zvyšování kriminality dětí a mládeže. Děti, které vyrostly v rodinách alkoholiků, mají 

horší školní výsledky a problémy s chováním. V rodinách alkoholiků je ohrožen zdravý 

vývoj dítěte. V rodinách, kde rodiče holdují alkoholu a kde dojde k tomu, že i jejich dítě 

začne pít, se dost často pijáctví svých dětí snaží krýt. Odbornou pomoc pro své dítě 

většinou rodiče vyhledávají, až když začne docházet k vážným poruchám v chování 

jejich dítěte, které je samotné ohrožuje nebo je jim nepříjemné. Můžou to být krádeže 

peněz doma, odmítání poslušnosti, rozprodávání majetku rodičů, odmítání poslušnosti, 

nedodržování dohod s rodiči a jiné. 

Alkohol mění stav psychiky a lidé jej konzumují především za účelem 

pozměnění psychiky. Po požití alkoholu dochází k projevům euforie, ale také 

k uklidnění a vytěsnění problémů. Ten, kdo pravidelně konzumuje alkohol, si brzy 

zvykne na mimořádný psychický stav, který je mu příjemný. K opakovanému pití vede 

mnoho dalších příčin, kterými je např. odstranění úzkosti, ztráta pocitu frustrace, 

pocitu napětí a další. Euforie je stav, který se pijákovi líbí a osvobozuje ho od všech 

negativních pocitů. Při pití alkoholu se dostavuje touha po blaženém stavu, a tedy 

nutkání pokračovat v pití, tendence zvyšovat dávku alkoholu. Tyto pocity zvyšují 

závislost na účinku alkoholu. Při závislosti musí jedinec pokračovat v pití, protože 

pokud přeruší obvyklý příjem množství alkoholu, na které je zvyklý, tak se objeví 

odvykací neboli abstinenční příznaky. Pokud alkoholik nemá dostatek alkoholu, 

na který je jeho tělo zvyklé, začne se cítit špatně po duševní i tělesné stránce. Tyto 

příznaky jsou velice nepříjemné a opětným doplněním alkoholu se odstraní. 

Na rozvoj alkoholismu má vliv nejen osobnost pacienta, rodina, ale i širší 

společnost. Dnešní společnost je vůči pití alkoholu velice tolerantní a dostupnost 

alkoholu je běžná. Ke vzniku závislosti nikdy nepřispěje jen jedna příčina. Opakovaná 

závislost na alkoholu se vyvine daleko rychleji u mladších pijáků. Osobnost mladého 

pijáka se většinou odlišuje od normy. Na rozdíl od drog, kde např. u heroinu dochází 
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k 100% závislosti, se alkoholová závislost rozvíjí 3-15 let a závislými se stane jen 10% 

pijáků. [Mečíř, 1990]  

Minimálně 1/3 naší společnosti běžně konzumuje alkohol. Pití alkoholu u žen se 

liší od pití alkoholu u mužů. Obě skupiny začínají pít ve společnosti, jakmile však 

dochází k závislosti, muži pokračují v pití ve společnosti a ženy se stávají skrytými 

domácími alkoholičkami. Také reakce partnerů na závislého partnera je odlišná. 

V manželství, kde pije žena, je pravděpodobnost rozvodu desetinásobně vyšší než 

rozvod manželství, kde pije muž. Ženy jsou k partnerovu pití značně benevolentnější. 

Existují partnerství, kde pijí oba partneři. Ať se jedná o jakoukoliv rodinu, kde se objeví 

závislost na alkoholu, trpí hlavně děti. V případě, kdy pijí oba rodiče, dochází 

i k rozpadu domácnosti, děti ztrácí rodinu a celou záležitost musí řešit náhradní 

rodinná péče. Děti si však tento zážitek nesou v sobě po celý život a zůstává otázkou, 

jak se budou chovat jako dospělí a jakým způsobem budou řešit své problémy. 

[Matoušek, 1997] 

 

2.6.4 Patologické hráčství 

Patologické hráčství je v naší společnosti větším problémem než alkohol 

a drogy. Hráčství má na vztahy člověka stejný vliv jako drogy a alkohol. V dnešní době 

hodně mladých lidí podléhá závislosti na gamblingu, jak se někdy patologické hráčství 

nazývá. U mnoha dospělých a mládeže vzniká závislost na gamblingu touhou po získání 

většího množství peněz a někdy dokonce jen tím, že příjemně tráví volný čas. Mnohdy 

si lidé ze sociálně slabých rodin myslí, že vyhrají a získají velké množství peněz. Pravda 

je však taková, že závislí na hráčství potřebují k ukojení své závislosti stále více peněz, 

které hází do automatu s touhou znovu vyhrát. Nedostatek finančních prostředků 

na gamblig, závislí nakonec řeší půjčkami, utrácením peněz na domácí rozpočet, 

krádežemi nejen v rodině, rozprodáváním majetku a v nejhorším případě i loupežným 

přepadením. 

V počátečních fázích závislosti je hráč nevyspalý, unavený a někdy začíná 

i hubnout. O svém problému nehovoří a nerozebírá ani své problémy s penězi. Někdy 

trvá dlouhou dobu, než se zhroutí, odhalí své finanční problémy a začne hovořit o míře 

své zadluženosti. Většinou se rodina semkne a sežene peníze, aby závislému členovi 

rodiny pomohla. Ten však většinou jedná tak, že část peněz na dluh opět použije 
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k dalšímu hráčství. Toto se může opakovat i několikrát. Většinou až po těchto 

opakujících se epizodách, ve chvíli, kdy je rodina zcela bez finančních prostředků, začne 

někdo z rodiny uvažovat o možnosti léčení. Teprve potom na sebe hráč získá kritický 

náhled, který je podmínkou a klíčem k léčbě patologického hráče. Pokud hráč sám svoji 

závislost nepřizná, tak není možná léčba. Velmi důležité je, aby rodina v první fázi 

přestala přebírat zodpovědnost za závislého člena rodiny. [Matoušek, 1997]  

Závislost na počítačových hrách je další únik od reality, který používá hlavně 

mládež a bohužel i děti. Trh je plný nových a nových počítačových her, které odvádí 

hráče od reality a od problémů. Děti běžně používají počítačové hry a gamblerství se 

stává stále častěji sociálním problémem. Při počítačových hrách a výhrách hráč prožívá 

vzrušení, které má některé základní rysy podobné jako při zneužívání drog. [Koukolík, 

Drtilová, 2001] 

 

2.6.5 Agresivita, kriminalita 

Většina lidí si myslí, že mladistvý delikvent je většinou ze sociálně slabé rodiny 

anebo z rodiny, která žije na okraji společnosti. Není to však zcela pravda. Hodně 

mladých delikventů pochází i z dobře situovaných rodin a rodin, které se zdají být 

na první pohled zcela funkční. Tyto některé dobře situované a zevně funkční rodiny 

pod povrchem „společenského klišé“ schovávají vážný vnitřní konflikt. V sociálně 

slabých rodinách a rodinách, které jsou na okraji společnosti, dochází k tomu, že dítě 

nemá vhodné podmínky pro svůj sociální a duševní růst díky tomu, že rodiče sami mají 

nízkou sociální, duševní a kulturní úroveň. V mnohých dobře situovaných rodinách, kde 

je vysoká sociální, duševní a kulturní úroveň, děti nemají dostatečné citové zázemí 

a porozumění, neboť je rodiče nevnímají díky svému pracovnímu vytížení nebo je nutí 

ke školním a jiným výkonům, které jsou nad jejich dětské síly. V obou typech rodin jsou 

děti neustále kritizovány, komandovány, zesměšňovány, musí popírat svou vlastní 

identitu, vlastní potřeby a pocity. 

Všeobecně jsou rodiny mladistvých delikventů méně soudržné a je v nich hodně 

konfliktů. Velkou roli také hraje vzor chování otce.  Mladí delikventi také velice často 

pocházejí z neúplných rodin. Je zde spojitost mezi násilným chováním rodičů k dětem 

v dětství a v období před pácháním násilné kriminality. Mládež, která páchá trestnou 
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nenásilnou činnost, jako jsou krádeže a podvody, pochází spíše z rodin, kde nebyla 

dodržována disciplína. [Matoušek, 1997]  

Již v kojeneckém a batolecím věku se dá u dětí sledovat projev agrese a hněvu. 

Rozdíly mezi agresí a hněvem u dívek a chlapců se dají sledovat mezi třetím a šestým 

rokem. V dospívání a rané dospělosti se začíná míra agresivity zvětšovat. U agresivních 

chlapců roste od začátku raného dětství, ale s přibývajícími léty klesá množství rvaček 

a roste míra těžkého násilného chování. Agresivita u chlapců se vyvíjí nejen otevřeně, 

ale i skrytě, a to především prostřednictvím střetů s rodiči.  Dá se předpokládat, že 

jedinec, který byl agresivní v dětství, se bude pravděpodobně chovat agresivně 

i v dospělosti. [Koukolík, Drtilová, 2001] 

 

2.6.6 Šikana 

Pokud někdo někoho nutí něco dělat pod pohrůžkou ve prospěch sebe sama 

nebo ve prospěch druhých, tak se jedná o šikanu. Šikana nejčastěji vzniká na základní 

škole, kdy si aktér vybere svoji oběť a začne ji šikanovat.  Ten, kdo šikanuje, má 

potřebu sám sebe zviditelnit, prosadit se a dát najevo svoji převahu. Jeho největší 

touhou je ovládat druhé. Neváhá použít agresi a násilí. Čím víc se mu podaří oběti 

ublížit a ovládnout ji, tím má větší radost a pocit sebeuspokojení. Velice často není 

na šikanu sám, ale dokáže kolem sebe utvořit partu lidí, kteří mu v šikanování pomáhají 

a mají ho za velkého šéfa. Dostává se mu tedy také pocitu obdivu a nálepky velkého 

vůdce. Mnozí mu pomáhají proto, že mají strach, aby se neocitli na straně oběti. Již 

z popisu agresora je patrné, že se nemůže jednat o šťastnou a vyrovnanou osobu. Kdo 

se stává nejčastěji obětí šikany? Jsou to děti a osoby, které se nějakým způsobem liší 

od ostatních. Většinou se jedná o samotáře, kteří si nejsou schopní najít kamarády, 

přátele a mají nízké sebevědomí. Tiché, citlivé a málo průbojné děti. Může se jednat 

i o děti a osoby, které se odlišují barvou pleti nebo jsou nějakým způsobem postižené. 

„Šikana se nejčastěji definuje jako svévolné psychologické, emoční nebo fyzické 

ohrožování jednoho žáka žákem jiným, které se odehrává ve škole nebo na cestě 

ze školy domů. Stejně jako žáků se šikana týká studentů, učňů, vojáků i zaměstnanců. 

Má řadu podob od lehkých k těžkým, je častá, její důsledky mohou být velmi závažné.“ 

[Koukolík, Drtilová, 2001, str. 241] 
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U šikanujícího i u oběti šikany je nutný psychiatrický, psychologický a sociální 

zásah. Ten, kdo byl obětí šikany a násilí v dětství, se většinou sám stává násilníkem 

v období dospívání a v dospělosti. Šikana může oběť ohrožovat přímo i nepřímo. Může 

se jednat o vydírání peněz, o vynucování různých úkonů pod pohrůžkou, o sexuální 

obtěžování, ale i rasový útok a jiné. Šikanovaný může být dokonce ohrožen na životě. 

U velkého procenta osob, které byly obětí šikany, se rozvine posttraumatická stresová 

porucha. Jedná se o závažné onemocnění, které může být jednorázové a přechodné, 

ale také celoživotní. [Koukolík, Drtilová, 2001] 

 

2.6.7 Záměrné sebepoškozování 

Každé dítě si při svém vývoji vyvíjí vlastní názor na sebe sama, na své okolí, 

na společnost, okolní svět a chce prosazovat své vlastní názory a pocity. Pokud je však 

soustavně kritizováno, nevnímáno, trestáno a je mu za jeho vlastní pocity, názory 

a prosazování sebe sama ubližováno, tak dítě nabyde dojmu, že je ničím a nestojí 

za povšimnutí. Dítě nemá možnost sebevyjádření, a tím u něj dochází k silnému 

vnitřnímu konfliktu a potlačení vlastních pocitů a potřeb. Fyzické násilí na dítěti, 

emociální a sexuální zneužívání dítěte, týrání, domácí násilí a dlouhodobé napětí, 

zanedbávání rodičovské péče, špatné, šokující zkušenosti, neočekávané úmrtí v rodině 

– to vše je považováno za velice vážnou a těžkou psychickou zátěž dítěte. Vzniká v něm 

strach, beznaděj a hrůza. Dítě ještě k tomu nemá možnost dát své pocity a emoce 

úspěšně najevo. Dítě je nuceno své pocity potlačovat a může dojít k obrácení silných 

emocí směrem dovnitř. 

Emoce obrácené směrem dovnitř mohou vyústit v záměrné sebepoškozování. 

To potom plní funkci zvládání zátěže a jeho cílem je okamžitě uvolnit napětí a navodit 

pocit klidu. Nejčastěji se pomocí sebepoškozování jedinec snaží zvládnout hněv, 

za který byl jako dítě trestán. Nakonec se naučil hněv skrývat a později ho může „léčit 

alkoholem“, řešit přejídáním nebo ho začne obracet proti sobě záměrným 

sebepoškozováním. Jedinci, kteří byli sexuálně zneužíváni a začnou se 

sebepoškozováním, udávají, že jim sebepoškozování slouží jako sebeočištění a zbavují 

se tak pocitů hanby a viny. 

Někdy se jedinec pomocí sebepoškozování snaží uniknout od reality. O únik 

od reality se pokouší například i jedinec užívající návykové látky. První záměrné 
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sebepoškozování vzniká v období kolem 13. roku. Vyšší počet sebepoškozování je 

u žen, ale způsob sebepoškozování, kdy musí dojít k lékařskému zákroku, je vyšší 

u mužů. [Kriegelová, 2008] 

Pro zdravý duševní vývoj dítěte je důležité kladné sebehodnocení. Mnoho 

psychoterapeutů poukazuje na to, že základem velkého procenta psychických potíží je 

právě špatné sebehodnocení a pocit nejistoty ohledně vlastního „já“. Člověk, který si 

nevěří a podceňuje se, nebo se naopak přeceňuje, má většinou problémy ve styku 

s druhými lidmi.  

Pocit, jak si člověk váží sám sebe, mu nastaví rodiče. Rodiče dítěti ukazují, jak si 

ho váží nebo jak ho podceňují, a tím mu ukazují jeho vlastní hodnotu. Dítě si na tomto 

jejich hodnocení vytváří své vlastní hodnocení samo k sobě. Dá se hovořit o zrcadlové 

teorii. 

Také rodiče jsou ale vzorem chování a podle nich si dítě utváří samo sebe. Nízké 

sebevědomí rodičů, nadnesené sebevědomí a jejich vlastní sebehodnocení je pro dítě 

vzorem, podle kterého si samo vytváří své vlastní sebehodnocení. V tomto případě jde 

o teorii modelu.  

Na sebehodnocení dítěte mají vliv také učitelé, škola, kamarádi a skupiny, 

ve kterých se pohybuje. Dítě si na základě všech zkušeností vytváří vlastní teorii o sobě 

samém. [Langmeier, Krejčířová, 1998] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Rodiny, které jsem si zvolila pro své tři kasuistiky, se celoživotně pohybují 

na hranici životního nebo existenčního minima. Kriminalita, alkohol, nezaměstnanost 

a nízká sociální úroveň jsou těmito rodinami považovány za zcela běžnou normu. 

Pro ochranu osobních dat jsou v kasuistikách zcela změněna jména. 

 

3.1 Kasuistika I. - Karel 

OSOBNÍ ÚDAJE  

Žadatel o sociální dávku – příspěvek na živobytí 

 

Jméno žadatele: Karel, nar. 1972 

Syn žadatele: Ondra, nar. 1991  

Matka žadatele: Marie, nar. 1954  

Otec žadatele: Václav, nar. 1952  

Babička žadatele z matčiny strany: Anna, nar. 1925  

Babička žadatele z otcovy strany: Božena, nar. 1923  

 

Žadatel o sociální dávku v hmotné nouzi pan Karel je v současné době 

dlouhodobě doplácen opakovaným sociálním příspěvkem na živobytí ve výši 2020,- Kč 

měsíčně. 

 

Karel se narodil v roce 1972 v úplné rodině paní Marie a pana Václava. Vyrůstal 

v domku na okraji malého městečka společně se svými rodiči a babičkou Annou 

z matčiny strany. Karel byl normálně a zdravě se vyvíjející dítě.  

Když byly Karlovi 3 roky, začala matka chodit do zaměstnání a péči o syna 

převzala babička Anna. Matka se po celou dobu, kdy byla s Karlem doma, ráda napila 

alkoholu. Ve chvíli, kdy začala chodit do zaměstnání, se přestala starat o domácnost 

a rodinu a začala navštěvovat restaurační zařízení a různé večírky. Rodinné poměry 

začaly být nevyhovující. Karlův otec si našel jinou ženu, a když byly Karlovi 4 roky, dal 

se rozvést a odstěhoval se od rodiny. Od té doby Karel vyrůstal pouze s matkou 
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a babičkou. Jeho kontakt s otcem byl velmi řídký. Matka chodila do zaměstnání 

a po příchodu domů stále častěji požívala alkohol. Péče o syna zůstávala v těchto 

případech zcela na babičce. Matka péči nezvládala. Otec se znovu oženil a o Karla jevil 

stále menší zájem. Na upozornění učitelky z mateřské školky, kam Karel docházel, se 

začalo o rodinu zajímat sociální oddělení péče o dítě. 

Při neohlášené návštěvě sociální pracovnice bylo zjištěno, že zřejmě skutečně 

není něco v pořádku. Vzniklo podezření, že Karel je často bit a pravděpodobně i týrán. 

Kontroly sociálních pracovnic byly častější.  Při jedné neohlášené kontrole bylo zjištěno, 

že je Karel přivázaný za nohu k radiátoru od topení. Na základě této zjištěné 

skutečnosti byl chlapec umístěn v dětském domově. Matce bylo navrženo ochranné 

protialkoholní léčení. Matka protialkoholní léčení podstoupila a po návratu z léčebny 

se skutečně snažila dlouhodobě abstinovat. Když bylo chlapci 8 let, byl na naléhání 

matky a babičky vrácen do rodiny, neboť matka již dlouhou dobu abstinovala. 

Po návratu dítěte do rodiny již k viditelnému fyzickému týrání nedocházelo. Sociální 

pracovnice v rodině soustavně prováděly místní šetření. 

Ještě v dětském domově, ve svých 7 letech, začal Karel navštěvovat základní 

školu. Od druhé třídy již pokračoval na základní škole v místě svého bydliště. Jeho 

školní výsledky byly průměrné, i dnes je jeho písemný projev gramaticky správný. 

Babička Božena z otcovy strany občas s chlapcem vyhledala kontakt, zrovna tak jako 

jeho vlastní otec. Karel citově strádal. Začal být uzavřený, málomluvný, ve škole se 

těžko začleňoval do nového kolektivu a spolužáků se zpočátku stranil. Později začal 

na základní škole vyhledávat kamarády ze slabších sociálních rodin a kamarády 

romského původu. V jejich společnosti se cítil uznávaný, obdivovaný a průbojnější. 

Časem se do domku, který těsně sousedil s domkem Karlovy rodiny, nastěhovala 

romská rodina. Karlova matka začala znovu pít, ačkoliv už ne tolik jako před tím, našla 

si přítele, který se k nim nastěhoval, a o chlapce přestala zcela jevit zájem. Výchovu 

opět zcela převzala babička Anna. 

V dospívání se Karel začal stále častěji zdržovat v romské rodině ze sousedního 

domku, kde bylo hodně dětí. Cítil se tam v bezpečí a byl rád, že ho berou jako sobě 

rovného. Při svých návštěvách nepociťoval samotu ani opuštěnost a vždy si se svými 

kamarády našel nějakou zábavu, už tehdy na hranici zákona. Když bylo Karlovi 14 let, 

jeho vlastní otec emigroval do Ameriky. Při volbě povolání si Karel zvolil obor 
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instalatér. Celkem bez větších problémů pokračoval ve studiu. Když mu bylo 16 let, 

babička Božena jela za svým synem do Ameriky na dlouhodobou návštěvu a chtěla vzít 

Karla s sebou. Bohužel úřady Karlovi výjezd nepovolily a ten to do dnešního dne bere 

jako velkou křivdu. Myslí si, že kdyby býval mohl odjet za tátou, tak by vše v jeho životě 

dopadlo jinak. Mladý, dospívající chlapec tak stále více volného času trávil v sousední 

romské rodině. Když se otcova matka vrátila z Ameriky, začal ji čím dál častěji 

navštěvovat. Jeho časté návštěvy u babičky nebyly bezdůvodné, neboť se tam 

ve vesnici seznámil s pohlednou romskou dívkou. V jejich rozsáhlé romské komunitě se 

opět cítil dobře. 

Když bylo Karlovi 18 let, narodil se jemu a romské dívce syn Ondra. Začal žít 

v polorozpadlém statku v rodině romské partnerky i se svým narozeným synem. 

V posledním ročníku opustil učiliště a už ho nikdy nedokončil. Asi 3 roky žil se svým 

dítětem a svojí partnerkou, ale nezvládal žádné z otcovských ani pracovních povinností. 

Z tohoto důvodu začal být Karel na obtíž i v této komunitě. Nejvíce jim vadil jeho 

studený citový vztah k synovi, nezájem o něj a patologická lenost, neboť nebyl schopný 

žádným způsobem sehnat obživu ani zaměstnání. Karel byl nucený z komunity odejít 

zpět domů k matce a babičce. Začal být zcela uzavřený a samotářský. Matka již neměla 

v domě přítele, neboť od ní odešel kvůli její závislosti na alkoholu. 

Když bylo Karlovi 22 let, našel matku v ráno pokoji mrtvou, protože se v opilosti 

udusila zvratky. Karlova babička ztrátu své dcery těžko nesla a v průběhu několika 

následujících let se u ní objevily velice těžké zdravotní problémy. Začala se špatně 

pohybovat, přestala zvládat běžné domácí úkony a potřebovala při nich pomoc druhé 

osoby. Karel došel na příslušný městský úřad a zažádal si o příspěvek při péči o osobu 

blízkou s tím, že bude o babičku celodenně a řádně pečovat. Při následných šetřeních 

sociálními pracovnicemi však bylo zjištěno, že se z jeho strany žádná péče neprojevuje, 

ale naopak ho nemocná babička obsluhuje. Příspěvek na péči o osobu blízkou mu nebyl 

přiznán. Karel s babičkou stále žil v domku v jedné místnosti a staral se pouze o svůj 

zevnějšek a dokonalý vzhled. Byl nápadný svým vzorně čistým a upraveným oblečením. 

Když bylo Karlovi 30 let, babička zemřela. Karel do té doby žil ze sociálních dávek 

/dorovnání do výše jeho životního minima/ a z babiččina důchodu. Byl sociálně 

nepřizpůsobivý. Nebyl schopen přijmout povinnosti, jako bylo např. hledání 

zaměstnání. Snažil se pouze pravidelně docházet na úřad práce, kde se nechal 
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zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání. Po úmrtí babičky Karlovi nestačily peníze, které 

dostával ze sociálního oddělení jako nezaměstnaný a začal páchat trestnou činnost 

společně se svými romskými sousedy. Byly to různé krádeže a posléze obchod 

s drogami. Karel se stal překupníkem drog a časem je začal sám užívat. 

Ve věku 33 let byl odsouzen na 2 roky do výkonu trestu. Tento trest si odpykal. 

Po návratu z vězení byl opět evidovaný na úřadu práce a pobíral sociální dávky. 

Bohužel pokračoval ve své trestné činnosti a začal si půjčovat peníze. Dluhy nebyl 

schopen splácet, a tak došlo k tomu, že Karel o dům po babičce přišel a stal se z něho 

bezdomovec. Po 2 letech byl znovu uvězněn, opět na 2 roky, za krádeže a prodej drog. 

Po návratu z výkonu trestu se na svobodě pohybuje už pouze jako bezdomovec. 

Sociálním oddělením mu byla opakovaně nabízena pomoc. Bylo mu sehnané ubytování 

v diakonii, kde mohl pracovat, a získat tak pracovní návyk. Této možnosti a jakékoliv 

povinnosti se Karel stále vyhýbal, a proto tuto možnost nejdříve přijal, ale ani 

po vyřízení formalit do diakonie nenastoupil. Posléze byl učiněn další pokus o to, aby 

Karel nastoupil do diakonie, ale celá situace se opakovala. Karlovi bylo úřadem práce 

nabídnuto zaměstnání, které odmítl, a proto byl z evidence na půl roku sankčně 

vyřazen. Neměl proto nárok ani na sociální dávku. Začal se toulat po okolí a různě si 

shánět obživu. Pokusil se o sebevraždu a byl umístěn v psychiatrické léčebně. 

Po návratu z psychiatrické léčebny opět odmítal jakoukoliv pomoc sociálního oddělení 

při umístění v sociálním zařízení s pracovní náplní. Začal docházet na úřad práce, opět 

se pokusil o sebevraždu a vše se znovu opakovalo. Karlovi byly ze sociálního oddělení 

poskytnuty i jednorázové dávky, aby přežil. Stále mu byla nabízena možnost být 

umístěn v diakonii s pracovní povinností, kde mohl bydlet a pracovat. Tuto možnost 

stále odmítal. Městským úřadem mu byla sjednána práce na veřejně prospěšných 

pracích v obci. Karel byl jeden den v zaměstnání a druhý den přišel s rozdrásanými 

patami a krkem a nechal se hospitalizovat v nemocnici. Invalidní důchod však Karlovi 

lékaři zatím odmítají přiznat. Karel se nechává dále hospitalizovat v psychiatrických 

léčebnách, odkud vždy uteče. 

Po posledním útěku z psychiatrie se zdržoval neznámo kde. V současné době je 

opět evidovaný na úřadu práce a pobírá dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí. 
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Petrův syn Ondra má tmavou pleť po matce a jako dítě byl veselý, čilý 

a inteligentní chlapec. Po odchodu otce, který neplatil pravidelně výživné, vyrůstal a žil 

se svojí matkou a prarodiči stále ve stejném bydlišti, v polorozpadlém statku. Matka 

nikdy nepracovala, žila ze sociálních dávek, stejně jako jeho prarodiče. Před Ondrovým 

zahájením školní docházky byla rodině ze sociálního oddělení poskytnuta jednorázová 

dávka na zakoupení psacího stolu a židle, aby se měl chlapec kde učit. Nastoupil 

do základní školy. 

První třídu učila mladá paní učitelka, která byla pro svoji práci nadšená. Brzy 

zjistila, že Ondra je velice chytrý, bystrý a vnímavý, ale že není schopný nosit 

vypracované domácí úkoly, plnit zadané povinnosti a do školy chodí nepřipravený, 

neboť ho doma ke školním povinnostem nikdo nevede. Se souhlasem Ondrovy matky si 

nechávala chlapce ve škole po vyučování, když si dělala přípravu na další dny 

a opravovala sešity. Ondra ve třídě vypracovával domácí úkoly na druhý den. Pokud 

něco nevěděl, tak mu ochotně věnovala svůj čas navíc. 

Ze sociálního oddělení byla s matkou velice často řešena otázka Ondrovy 

čistoty, o kterou se v rodině moc nedbalo. Paní učitelka Ondru učila od 1. až do 5. třídy, 

po celou dobu se mu nadstandardně věnovala a po celou dobu této školní docházky 

Ondra prospíval velice dobře a jen občas se na vysvědčení objevila trojka. Matka Ondry 

si našla nového partnera, kterým je velice pracovitý Rom. V té době pracoval, ale 

pouze nelegálně. Partner matky byl na Ondru hodný a přijal ho jako svého syna. 

V rodině se narodily postupně dvě dcery. Celá rodina byla na Ondrovy školní výsledky 

pyšná. Každý rok sociální oddělení poskytovalo jednorázové dávky na Ondrovy školní 

pomůcky a školy v přírodě. Když Ondra chodil do 5. třídy, paní učitelka začala mít 

ve třídě problém s krádežemi. Toto období krádeží trvalo ve třídě několik měsíců 

a jednou, když měla paní učitelka Ondru zase na doučování a odskočila si, při návratu 

do třídy ho přistihla, jak ji vybírá peníze z peněženky. I přes tento incident pokračovala 

dále v doučování. V 6. třídě, kam Ondra nastoupil s velice dobrým prospěchem, se mu 

učitelé přestali věnovat individuálně. Přesto však základní školu dokončil jen s mírně 

podprůměrnými výsledky. Na druhém stupni základní školy měl občasné drobné 

problémy s chováním. 

Sociálním pracovnicím se nepodařilo přesvědčit rodinu, aby dali syna vyučit. 

Ondrova rodina zatvrzele odmítala. Po absolvování základní školy nenastoupil ani 
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do zaměstnání a nechal se zaevidovat na úřadu práce a společně s rodinou pobíral 

sociální dávky. Když bylo Ondrovi 15 let, jeho nevlastní otec a matka našli zaměstnání 

v jedné soukromé dřevařské firmě. Ondra začal v téže firmě pracovat, když mu bylo 18 

let. Firma ale začala mít finanční problémy a po odpracovaném roce Ondra i jeho celá 

rodina zůstali opět nezaměstnaní. Všichni byli evidovaní na úřadu práce a pobírali jako 

rodina opakované sociální dávky v hmotné nouzi. Další legální práci nemohli nikde 

sehnat. Otec rodiny chodí zřejmě občas vykonávat takzvanou práci na černo, což jsou 

kopáčské práce, ale toto nelze dokázat. Všichni stále žijí v polorozpadlém statku, kde 

žije spousta dalších romských rodin, které jsou sociálně vyloučené ze společnosti. 

Ondra si v této komunitě našel partnerku, s níž má v současné době již skoro roční dítě. 

Ještě v době, kdy byla těhotná, se spolu rozešli, neboť rodiče dívky ho nepřijali 

do rodiny, dokonce dceři zakázali Ondru uvést jako otce dítěte. Ondra tedy podle 

zákona ke svému dítěti nemá ani povinnost platit výživné a to, že má dítě, ho vlastně 

ani nijak zvlášť nezajímá. O dítě jeví zájem pouze Ondrova matka, která si přeje, aby byl 

Ondra legitimně uznán jako otec dítěte. Druhá strana toto kategoricky odmítá. Ondra 

se od svých 15 let také pohyboval na hranici zákona a v současné době je ve výkonu 

trestu z důvodu krádeží.  

 

3.2 Kasuistika II. - Rodina Lakatošových 

OSOBNÍ ÚDAJE  

Rodina doplácená na sociálním oddělení do výše svého životního minima 

 

Jméno žadatelky o sociální dávku: Jarmila, nar. 1966 

Jméno manžela žadatelky: František, nar. 1955 

Jméno syna žadatelky: Filip, nar. 1982 

Jméno syna žadatelky: Miroslav, nar. 1984 

Jméno dcery žadatelky: Hana, nar. 1986 

Snacha žadatelky – manželka Filipa: Alena, nar. 1984 

Druh dcery žadatelky: Jiří, nar. 1964 

Vnoučata žadatelky – děti Filipa a Aleny: Anežka, nar. 2001 

 Aneta, nar. 2003 

 Roman, nar. 2006 
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 Gábina, nar. 2011 

Vnuk žadatelky – syn Hany a Jiřího: Antonio, nar. 2005 

 

Rodina byla ze sociálního oddělení dlouhodobě doplácená do výše svého 

životního minima. Žadatelka byla nezaměstnaná a její manžel měl nízký příjem. 

 

Jedná se o romskou rodinu, která žije na samotě, v bytě 2+1 s příslušenstvím, 

v areálu soukromého zemědělského objektu. Nejbližší vesnice je vzdálená asi 2 km. 

Paní Jarmila byla dlouhodobě nezaměstnaná, evidovaná na úřadu práce, ale v současné 

době pracuje. Její manžel je v současné době v částečném invalidním důchodu. Manžel 

v tomto objektu dříve pracoval jako ošetřovatel vepřů s velice nízkým příjmem, který 

nestačil pokrýt rodinný rozpočet. Příjem rodiny se pohyboval pod hranicí životního 

minima. Rodina přišla do Čech ze Slovenska. První syn Filip se narodil na Slovensku, 

když bylo paní Jarmile 16 let a jejímu rozvedenému partnerovi 27 let. Rodina 

v zemědělském objektu žila uzavřeně, protože v blízkém okolí se nenacházela žádná 

jiná romská rodina. Paní Jarmila je negramotná, nikdy se nenaučila dobře česky 

a zřejmě i z tohoto důvodu se vyhýbala kontaktu s ostatními lidmi. Je až úzkostlivě 

čistotná a ráda mění zařízení bytu. Snaží se zcela distancovat od romské komunity. 

Ačkoliv je sama Romka, nehovoří o Romech dobře. V rodině má dominantní postavení. 

Manžel je tichý člověk, který je zcela podřízen své manželce. Je gramotný a velice si 

váží pořádkumilovnosti své manželky. Navzdory své gramotnosti veškeré úřední 

vyřizování nechává na své manželce. Paní Jarmila neumí psát, ale dobře ví, na jaký úřad 

se má v jaké záležitosti a situaci obrátit. Hlídá rodinnou finanční situaci. Manžel 

finanční situaci rodiny dlouhodobě vylepšoval drobnými krádežemi v objektu, kde 

pracoval. Často například odcizil vepře, kterého rodina zkonzumovala. Jednalo se vždy 

o drobné krádeže. Nikdy nebyl ve výkonu trestu. 

V rodině se postupně narodily další dvě děti. Paní Jarmila měla již ve věku 

dvaceti let tři děti. Tyto děti si hrály pouze mezi sebou a neměly kamarády. Rodina žila 

zcela opuštěně. Paní Jarmila s romskou komunitou nechtěla přijít do styku, ale bílí mezi 

sebe jejich rodinu nikdy nepřijali. Všechny tři děti dojížděly vlakem do základní 

speciální školy. Školní výsledky všech tří dětí byly i ve speciální škole velice 

podprůměrné. Děti chodily čisté a upravené. Byla na nich však znát letitá izolace 
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od okolí. Ve škole se začínaly přátelit spíše s problémovými dětmi. Dokud byly malé, 

školu navštěvovaly celkem pravidelně. 

Nejstarší syn Filip, který umí trochu psát, začal od 7. třídy chodit za školu, 

vyhledávat nevhodnou společnost anebo odmítal do školy jít. Byl schopný zůstat doma 

a lenošit. Otec na výchovu syna nestačil a nedokázal mu poručit. Již dříve Filip začal 

kouřit. V 8. třídě byl za četné absence a krádeže rodině odebrán a umístěn 

do výchovného ústavu.  

Druhý syn Miroslav i dcera Hana měli ve škole stejné prohřešky a postupně byli 

také umístěni ve výchovných ústavech. Syn Miroslav byl ze všech dětí 

nejproblémovější. Za školu začal chodit již od 6. třídy a rodiče se po špatných 

zkušenostech s nejstarším synem snažili na chlapce hodně dohlížet. Miroslav byl navíc 

agresivní, a to nejen k rodičům, ale i ke spolužákům. Po umístění ve výchovném ústavu 

matka neustále řešila synovy problémy s kolektivem. Po každé návštěvě u syna byla 

velice nešťastná. Kolektiv chlapce nepřijal a jeho agresivitu mu vracel. Miroslav je zcela 

negramotný. 

Hana byla jako dítě ze všech tří nejhodnější. Nástupem do školy se i u ní 

s postupem let objevily absence a začala vyhledávat nevhodnou společnost. Hana se 

naučila psát i číst. Matka udávala, že dcera Hana je ve výchovném ústavu spokojená. 

Našla si tam spoustu kamarádek. V době, kdy byla Hana ve výchovném ústavu, byl syn 

Filip již zpět doma u rodičů. Hana se zde seznámila s kamarádkou Alenou a obě 

společně připravily útěk z výchovného zařízení, přestože se jim tam údajně líbilo. Alena 

je ze smíšeného manželství – otec Rom a matka polské národnosti. Alena je celkem 

inteligentní a píše bez hrubých chyb. V ústavu byla umístěná pro zanedbávání povinné 

školní docházky. Děvčata utekla na samotu k rodičům Hany. Paní Jarmila a její manžel 

útěk nenahlásili a obě dívky určitou dobu úspěšně schovávali. 

Žadatelčin syn Filip, který byl již doma z výchovného zařízení, přivedl kamarádku 

své sestry do jiného stavu. Rodina Lakatošových přiznala, že je Alena u nich a ta byla 

znovu umístěná ve výchovném ústavu. Když se narodila malá Anežka, Filipovi bylo 19 

let a Aleně 17 let. Alena byla umístěna do domova pro matky s dětmi, kde byla 

do svých 18 let. V 18 letech odešla i s malou Anežkou do rodiny otce svého dítěte 

k paní Jarmile a jejímu manželovi. Začala žít s otcem svého dítěte. Všichni žili 

pohromadě v bytě 2+1 s příslušenstvím a rodiče jim udělali svatbu. Filip nechodil 
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do zaměstnání a dělalo mu problémy docházet na úřad práce. Mladou rodinu čím dál 

víc podporovali rodiče – paní Jarmila s manželem. Manžel paní Jarmily pracoval stále 

příležitostně bez trvalého pracovního poměru a pobíral k tomu částečný invalidní 

důchod. Alena opět otěhotněla a s věkovým odstupem dvou let se narodila malá 

Anetka. Filip se stále o rodinu nestaral a začal páchat trestnou činnost. Ta spočívala 

nejen v krádežích, ale i v prodeji drog, které později začal užívat. Když byl malé Anetce 

jeden rok, Filip nastoupil do výkonu trestu. Po roce byl propuštěn. Po jeho příchodu 

domů manželka Alena znovu otěhotněla a v roce 2006 se narodil syn Roman. Rodina 

pobírala a stále pobírá dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí. Filipovi byl 

za drobné přestupky nařízen alternativní trest formou provádění veřejně prospěšných 

prací u městského úřadu v sousedním městě, ale jelikož toto nařízené opatření Filip 

neplnil, byl v roce 2007 znovu uvězněn, tentokrát na delší dobu. Filip dobře věděl, že 

pokud nevykoná alternativní trest, bude následovat vězení. Ani to ho nepřinutilo 

pracovat. 

Jeho manželka Alena začala stejně jako on užívat drogy a i s dětmi odešla na čas 

ke své matce do severních Čech, kde otěhotněla s cizím mužem a narozené dítě 

nechala v kojeneckém ústavu. Paní Jarmila byla za Alenou několikrát v severních 

Čechách a viděla, v jakých otřesných podmínkách tam všichni žijí. Chtěla vzít alespoň 

svá vnoučata k sobě domů. Nakonec toho chtěla docílit pomocí oddělení péče o dítě. 

Alena se raději vrátila s dětmi zpět k Filipovým rodičům. Těm se podařilo pro Alenu 

a vnoučata sehnat malý byt o velikosti 2+1, který je vytvořen provizorně z nebytových 

prostor, v soukromém zemědělském objektu, kde stále bydleli. Filip se vrátil z výkonu 

trestu v roce 2010 a v roce 2011 se narodila dcera Gábina. Paní Jarmila se snaží mladou 

rodinu hlídat, aby děti pravidelně chodily do školy a aby chodily čisté a upravené. Filip 

stále nepracuje a v současné době mají s Alenou 4 děti. Rodina pobírá přídavky na děti, 

rodičovský příspěvek, dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí. Jsou jim také 

poskytovány mimořádné dávky okamžité pomoci na zakupování pomůcek do školy 

a školy v přírodě. Filip je evidovaný na úřadu práce, ale je chronicky líný, celé dny tráví 

doma a Alena jen velice těžko zvládá domácnost a péči o děti. Filip jí nepomáhá 

v domácnosti ani s dětmi. Jak finančně, tak s péčí o děti rodině pomáhají Filipovi 

rodiče. Filipův otec má během sezóny možnost přivýdělku na veřejně prospěšných 

pracích u obecního úřadu a současně pobírá částečný invalidní důchod, protože má 
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nemocná záda. Paní Jarmila si sehnala zaměstnání v objektu sousedícího se statkem, 

kde žijí. Je zde hala, kde se zpracovávají plasty. 

Hana, dcera paní Jarmily, po návratu z výchovného zařízení rozvrátila 

manželství svého strýce Jiřího, který je starší než její matka. Z tohoto družeckého 

svazku se narodil syn Antonio, Hané bylo v té době 21 let. Pan Jiří pracuje nelegálně, 

ale rodinu uživí. Hana občas také užívá drogy. Sociální dávky na dorovnání do výše 

životního minima rodina nepobírá. Zpočátku bydleli také u paní Jarmily, ale později se 

odstěhovali a žijí v nedaleké obci. I zde se snaží paní Jarmila se svým manželem 

pomáhat, hlavně co se týká pořádku a chodu domácnosti. Hana je chronicky 

nepořádná a nemá ani dobré hygienické návyky. 

Syn Miroslav byl od propuštění z výchovného ústavu již několikrát krátce 

ve vězení. Před třemi lety byl odsouzen na několik let vězení za krádeže a prodej drog. 

Od návratu z výchovného zařízení strávil průběžně několik let za mřížemi. V krátkých 

obdobích, kdy byl doma, byl zaevidovaný na úřadu práce. Rodiče ho živili a matka se 

o něho starala. Po návratu z vězení se chce opět vrátit k rodičům. Rodiče však mají 

z jeho návratu obavy, protože je agresivní. 

 

3.3 Kasuistika III. – Rodina Podhajských 

OSOBNÍ ÚDAJE 

Rodina doplácená na sociálním oddělení do výše svého životního minima 

 

Jméno žadatelky o sociální dávku: Dana, nar. 1963 

Jméno manžela žadatelky: Josef, nar. 1957 

Jméno jejich společného syna: Josef, nar. 1991 

Jméno jejich společného syna: Martin, nar. 1992 

Jméno společných dětí dvojčat: Kristýna a Jan, nar. 1997 

Jména dětí z prvního manželství žadatelky: Pavel, nar. 1985 

Radka, nar. 1987 

 

Rodina byla dlouhodobě ze sociálního oddělení doplácená do výše svého 

životního minima. Žadatelka i její manžel byli evidovaní na úřadu práce jako uchazeči 

o zaměstnání.  
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Rodina žije v malém domku 3+1 s příslušenstvím a platí nájem. Domek je 

na samotě v areálu bývalého statku, který je vzdálen asi 2 km od malé obce. 

Za bývalého režimu, zde byli žadatelka s prvním manželem zaměstnáni a pracovali 

v živočišné a rostlinné výrobě. S tímto prvním manželem měla žadatelka dvě děti. 

Po rozvodu se brzy znovu provdala. S druhým manželem má čtyři děti. Rodina 

stále bydlí v domku na odlehlé samotě. Oba manželé jsou mnoho let nezaměstnaní 

a evidovaní na úřadu práce. Žadatelka působí nesmělým dojmem a nechává sebou 

manžela zcela manipulovat. Je ustrašená a je evidentní, že se bojí svého agresivního 

muže, který doma vládne všem tvrdou rukou, i když není zrovna pod vlivem alkoholu. 

Veškeré záležitosti na úřadech musela vždy vyřizovat žadatelka, neboť její manžel není 

zřejmě vzhledem ke své nízké inteligenci tohoto úkonu schopen. Domácnost rodiny je 

zařízena velice skromně poškozeným starým nábytkem. Vybavení je pouze základní. 

Každý má svoji postel a je zde několik skříní. Kuchyň je vybavena základním nádobím 

a dvou ploténkovým vařičem. Jedna místnost slouží jako dětský pokoj a druhá jako 

ložnice. Domácnost je zanedbaná. Žadatelka si nepotrpí na čistotu domácnosti ani 

oblečení. Osobní hygiena žadatelky i ostatních členů rodiny je také na nízké úrovni. 

Děti působí zanedbaně. Manžel požívá alkohol. Nechodí do restaurace, ale alkohol 

požívá doma. 

Žadatelka si svého druhého a současného manžela vzala v roce 1990. V té době 

měla ze svého prvního manželství dvě děti – tříletého Pavla a dvouletou Radku. Tyto 

děti žadatelka do této doby vychovávala sama, neboť bývalý manžel byl těžký 

alkoholik. Na děti výživné neplatil, protože neměl z čeho. Byl stále nezaměstnaný nebo 

ve výkonu trestu. 

Současný manžel žadatelky je také alkoholik a její děti z prvního manželství 

ve skutečnosti nikdy nepřijal. Všechny děti s nimi bydlely ve společné domácnosti, ale 

byly často bity a mezi lidmi se ví, že byly od dětství tímto nevlastním otcem nuceny 

krást. Bohužel toto oficiálně nikdo nedokázal. Děti kradly hlavně ovoce v blízkém sadu 

a jiné zemědělské plodiny. 

Obě děti z prvního manželství dojížděly do města do zvláštní školy, kam chodily 

po celou dobu devítileté školní docházky, i tam s nimi ale byly problémy. Pavel a Radka 

se moc dobře neučili. Velice často dělali opravné zkoušky. Již na prvním stupni zvláštní 

školy s nimi byly řešeny kázeňské přestupky. Ke spolužákům se chovali agresivně 
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a nezřídka se dopouštěli drobných krádeží. Na pravidelnou školní docházku matka moc 

nedbala a velice často děti omlouvala. Musely jí pomáhat v domácnosti a s nově 

narozenými sourozenci. Po ukončení školní docházky ve zvláštní škole Pavel ani Radka 

nepokračovali v žádném studiu. 

Otec se ke všem vlastním dětem choval o trochu lépe. Nebyly nuceny krást ani 

nemusely doma tolik pracovat. Tyto děti z druhého manželství navštěvují základní 

školu ve městě. Nejchytřejší z dětí byla ve škole Kristýna, která měla průměrný 

prospěch. Všechny děti chodily do školy značně zanedbané. Sociálním oddělením byly 

rodině poskytovány jednorázové sociální dávky na zakoupení školních pomůcek 

a na školu v přírodě. Dětem byly ve škole placeny obědy. Učitelky často upozorňovaly 

na to, že děti s sebou do školy nenosí svačinu ani pití. 

Děti z prvního manželství, Pavel a Radka, po ukončení zvláštní školy stále častěji 

utíkali z domova a různě se potulovali. Posléze bylo zjištěno, že se oba zdržují u matky 

svého vlastního otce na Moravě, kde žije i jejich vlastní otec. Situace byla vyřešena tak, 

že děti zůstaly u otce. Když bylo Radce 16 let, babička zemřela. Radka tuto situaci 

neunesla, opět utekla neznámo kam a bylo po ní vyhlášeno celostátní pátrání. Radka 

byla zhruba po půl roce nalezena těhotná v romské rodině, kde žila od svého útěku. 

Úřady byla umístěna ve výchovném ústavu. V ústavu zůstala s dítětem do svých 18 let. 

Poté se i s dítětem vrátila zpět do romské komunity, která ji opět přijala. Od té doby 

o ní nejsou žádné zprávy. Její bratr Pavel ještě určitou dobu žil se svým otcem 

a společně s ním páchal trestnou činnost. Otec byl za trestnou činnost umístěn 

do výkonu trestu a syn Pavel ho následoval. 

Starší synové Martin a Josef z druhého manželství nemohli po ukončení povinné 

školní docházky nastoupit do učení, protože rodiče si to nepřáli. Chlapci byli ihned 

evidovaní na úřadu práce. Bylo zřejmé, že rodiče potřebují, aby je synové co nejdříve 

živili. Žadatelka ani manžel za celé roky nezačali pracovat. Synové museli začít chodit 

na různé sezónní brigády, které nebyly dobře placené, a veškeré peníze museli 

odevzdávat rodičům. Otec stále pil a hodně kouřil. Na rodině nebylo znát, že by se 

zvýšila jejich životní úroveň, ale vzhledem k příjmům synů rodina přestala pobírat 

sociální dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí. Když bylo synům 18 let, byli 

zaměstnáni na trvalý pracovní poměr v cukrovaru. Jako dělníky si je chválili. 
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Mladší dvojčata navštěvovala základní školu. Ve škole měla podprůměrné 

výsledky. Ve škole si paní učitelka velice často stěžovala na chování dvojčat, protože 

děti kouřily a měly kázeňské přestupky. Mnohokrát bylo žadatelce domlouváno, aby 

dbala na čistotu dětí a na jejich školní docházku. Žadatelka se svým manželem vždy 

dokázala na domlouvání sociálních pracovnic sjednat na určitou dobu pořádek – děti 

docházely do školy pravidelně a dbala více ne jejich čistotu. Tak se vždy rodina vyhnula 

odebrání dětí. 

 

3.4 Vlastní zhodnocení kasuistik 

Na základě mé šestnáctileté praxe na sociálním oddělení hmotné nouze jsem 

měla možnost pozorovat různé rodiny, které byly a jsou dlouhodobě a někdy po celé 

roky dopláceny do výše svého životního minima. Sociální nejistota, nezaměstnanost, 

alkohol, drogy a kriminalita se v mnoha těchto rodinách staly naprostou samozřejmostí 

a dědí se z jednoho pokolení rodiny na druhé. Děti jsou zcela pohlceny špatnými 

sociálními programy a špatnými návyky svých rodičů. To, že rodiče nechodí 

do zaměstnání, se u dětí projevuje častým záškoláctvím již v době jejich školní 

docházky na první stupeň základní školy. 

Děti nejsou schopné školní docházku přijmout jako svou základní zodpovědnost 

a povinnost. Z druhé strany jejich rodiče např. školní absence buď akceptují anebo 

nejsou schopní tento problém vyřešit. V některých těchto rodinách se stalo zvykem 

zodpovědnost za svůj život a finanční zajištění přenášet na sociální úřady. Tyto rodiny 

většinou nechtějí řešit své sociální problémy, ale pouze stránku finanční. Někdy řešení 

sociální situace přímo odmítají. Alkohol, drogy, křik, nezaměstnanost, lenost, 

kriminalita se v těchto rodinách považuje za naprosto normální a zcela běžný stav. Tyto 

špatné vzory a programy se do dítěte přímo vpíjí a posléze ho odvádí od vyrovnané 

a smysluplné reality života. Dítě přijme rodinné naprogramování a dalším životem jde 

beze smyslu a potácí se ve stejných problémech, jako kdysi jeho rodiče. 

Z první kasuistiky, Karel, je patrné, jaké těžké následky potkají dítě, které žije 

v rodině bez zájmu a lásky své matky. V tomto případě se jednalo o dítě, u kterého 

zřejmě díky týrání došlo i k poruše psychické. Kombinace kriminality a psychiatrické 

poruchy je velice náročné nejen pro postiženého, ale i pro okolí. Je obtížné s tímto 

člověkem pracovat. Karel byl na našem sociálním oddělení několikrát ve velice 
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špatném psychickém stavu a tento špatný psychický stav zcela znemožňoval naši 

spolupráci. Karel odmítal veškerou pomoc kromě finanční. Odmítal i navrhovanou 

lékařskou pomoc. 

 

Druhá kasuistika, Rodina Lakatošových, ukazuje, že není vhodné děti oddělovat 

od okolního prostředí a společenství. Pokud rodina brání dítěti ve vztahu i s vlastní 

komunitou, dochází k separaci od společnosti. Děti nemají možnost se do společnosti 

integrovat a plnohodnotně rozvíjet. Takto separované děti, které žijí pouze s rodiči, 

kteří sami nemají dostatečné pracovní návyky a dobrou morálku, se špatně sociálně 

rozvíjejí. Nemají možnost srovnání např. s jinými rodinami, chybí jim přátelské vztahy, 

zážitky a komunikace. 

 

Třetí kasuistika, Rodina Podhajských, je typickým obrazem rodiny 

s porozvodovými problémy. Žadatelka se znovu provdala a jako druhého manžela si 

vzala muže, který je podobný tomu prvnímu. Bohužel v těchto rodinách dochází 

k výchovným rozdílům a rozdílným citovým projevům k dětem z prvního a druhého 

manželství. V rodinách, které se pohybují na okraji společnosti, jsou tyto rozdíly ještě 

viditelnější než v běžně fungujících rodinách. Žena, která si opět vezme za manžela 

alkoholika, nemá většinou dostatek síly, aby bránila sama sebe a své zájmy. Na obranu 

dětí ji síly nezbývají. K tomu děti trpí nedostatkem peněz třeba na svačiny, neboť hlava 

rodiny, která je závislá na alkoholu, většinu peněz propije a prokouří. Tyto situace se 

dají řešit pomocí sociálních pracovnic, peněz, kterými se dětem přímo platily obědy 

do školy. Děti ale cítí, že nedokáží najít zastání u své matky. 

 

3.5 Průzkum 

Na základě údajů, které jsem získala na sociálním oddělení hmotné nouze při 

MěÚ Sadská, jsem v následující tabulce vytvořila přehled o počtu pracujících 

a nepracujících dětí starších 15 let. Tyto děti po základní škole nepokračovaly v žádném 

studiu a byly evidované na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání anebo byly 

v pracovním poměru. Tyto děti byly se svými rodiči započítávány do rodiny jako osoby 

společně posuzované při vyplácení sociální dávky – příspěvku na živobytí na sociálním 

oddělení při MěÚ Sadská: 
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Tab. 1 – zdroj vlastní 

 

Rok Sloupec 1 Sloupec 2 

2007 23 1 

2008 18 1 

2009 8 0 

2010 15 2 

2011 20 1 

 

Sloupec č. 1 - počet dětí starších 15 let, evidovaných na úřadu práce, které byly 

společně posuzované s rodiči v okruhu rodiny při vyplácení sociální dávky hmotné 

nouze – příspěvek na živobytí, a byly nezaměstnané a evidované na úřadu práce. 

Sloupec č. 2 – počet dětí starších 15 let, které byly společně posuzované s rodiči 

v okruhu rodiny při vyplácení sociální dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí, 

a byly zaměstnané. 
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4 DISKUSE 

 

V teoretické části jsem se zabývala rodinou a snažila jsem se pomocí odborné 

literatury a vlastních zkušeností, popsat význam rodiny v životě člověka, důležitost 

dítěte a vliv chování těch nejbližších na další rozvoj dítěte. Dále jsem zde přiblížila 

sociálně patologické chování, které vzniká jako následek špatných rodinných vztahů. 

V praktické části jsem na uvedených kasuistikách ukázala příběhy lidí, které jsou 

smutné a nekončí happyendem. Příběhů ze své šestnáctileté praxe bych mohla napsat 

mnoho. Domnívám se, že sociální pracovníci by v těchto rodinách měli začít pracovat 

již s malými dětmi. Většina malých dětí, které žijí v sociálně slabé nebo vyloučené 

rodině, nechodí ani do mateřské školy, je celý den doma se svými rodiči nebo se 

pohybuje pouze v nevhodné komunitě. 

Na základě svého zaměstnání na oddělení hmotné nouze jsem měla možnost 

získat si přehled o počtu zaměstnaných a nezaměstnaných dětí, které byly starší 15 let, 

evidované na úřadu práce a byly společně posuzované v okruhu rodiny se svými 

nezaměstnanými rodiči v případě vyplácení dávek hmotné nouze - příspěvku 

na živobytí. Vysoké počty nezaměstnaných dětí, které byly společně posuzované se 

svými rodiči, dokazují, že rodinné programy a způsob života děti většinou kopírují. 

Počet zaměstnaných dětí v těchto rodinách, kde nepracovali rodiče, je mizivý. 

Z jedné strany se od roku 1989 stále více rodin pohybuje na hranici svého 

životního minima a počet nezaměstnaných lidí je vysoký. Díky vysoké celostátní 

nezaměstnanosti nemají lidé se základním vzděláním nebo lidé např. z romské 

komunity možnost sehnat jakékoliv legální zaměstnání. Hodně sociálně slabých rodin 

žije ve vyloučených lokalitách, kde mají vytvořenou svoji vlastní komunitu. V těchto 

komunitách je dost běžné k vlastní obživě používat krádeže a nelegální pracovní 

činnost. Děti v těchto rodinách žijí v rodinném programu, ve kterém se stává běžnou 

záležitostí ráno nevstávat, nepracovat, nemít žádné povinnosti. Příjemné koníčky 

a zdravé návyky jako by se těchto lidí netýkaly. Mnohdy je dokonce i pro rodiče obtížné 

vstát a dítě poslat do školy. Rodiče dokonce své dítě omlouvají z vyučování i v případě, 

že je zdravé. Mládež v těchto rodinách svůj volný čas tráví hazardní hrou, užíváním 

drog a pro zlepšení životní úrovně krádežemi i prodejem drog. Rodiče při zjednávání 
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poslušnosti a pořádku v rodině neváhají sáhnout k fyzickému násilí a slovním útokům. 

Děti mají problém dokončit povinnou devítiletou školní docházku. Většinou v žádném 

dalším studiu nepokračují a nechají se v 15 letech zaevidovat na úřadu práce. Začnou 

žít přesně jako jejich rodiče a dokonale kopírují rodinné programy a život svých rodičů. 

Na druhé straně se setkáváme s finančně zajištěnými rodinami, kde jsou všichni 

zaměstnaní a jejich rodina může být dokonce na dost vysoké finanční úrovni. Rodiče 

v těchto rodinách pracují na víc než plný úvazek. Toto pracovní vypětí je někdy 

podáváno ze strachu, aby dotyčný zaměstnání neztratil a vyhověl zaměstnavateli. 

Rodiče, kteří mají soukromé firmy, své firmě často obětují celý svůj den i život. Děti 

v těchto rodinách nemají dobré citové zázemí, cítí prázdnotu a opuštěnost. Rodiče 

na ně nemají čas a své vlastní děti si kupují penězi. Dětem chybí láska a společný 

příjemný čas strávený s rodiči a proto si rodinné hnízdo začnou nahrazovat 

vyhledáváním náhradních a nepříliš vhodných komunit, kde se cítí dobře. Své 

nepříjemné pocity opuštěnosti začnou vylepšovat alkoholem, drogami a gamblerstvím. 

Domnívám se, že naše společnost ani rodiče si stále dostatečně neuvědomují, 

že dítě je základem pro další fungující budoucnost naší společnosti a jedině rodina 

může dítěti poskytnout plnohodnotnou lásku, klid a zázemí. Mnoho rodičů o dítěti 

vůbec nesmýšlí způsobem, že by mělo svoji vlastní podstatu a mělo by mu být 

umožněno rozvíjet se jeho vlastním tempem, dovolit mu projevovat své pocity, jeho 

vlastní nadání a potřeby. Plně souhlasím s Irenou Sobotkovou, která v knize 

Psychologie rodiny uvádí, že kvalitu rodiny ovlivňuje spokojenost jednotlivých členů, 

schopnosti a dovednosti řešit konflikty a problémy v partnerství, soulad partnerů 

ohledně trávení volného času, kladný vztah k sexualitě a vyjadřování citů, kvalitní 

komunikace, vzájemná důvěra, dobré vztahy nejen se širší rodinou, ale i s přáteli 

a etnické a kulturní normy. 
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ZÁVĚR 

 

Ve své práci jsem se zaměřila na důležitost a vliv rodiny ve vývoji dítěte. 

Soustředila jsem se na zpracování problematiky rodiny a zdůraznila jsem význam 

rodinného zázemí pro zdravý vývoj dítěte a prevenci poruch chování. Snažila jsem se 

poukázat na nutnost dobrého rodinného zázemí a rodičovských vzorů. Popsala jsem 

následky nevhodného chování rodičů a špatně fungujících rodin. 

Svoji práci jsem rozdělila na část praktickou a teoretickou. V praktické části 

uvádím poznatky z odborné, kvalitní a všem čtenářům dostupné literatury, která je 

psána přístupnou formou a může posloužit širokému okruhu čtenářů. Snažila jsem se 

shrnout poznatky z této literatury, kterými je dítě ovlivňováno již od svého početí. 

Dalším bodem mé praktické části je popis nejčastějších poruch chování, které z velké 

části vzniknou a souvisí s nesprávnou výchovou a nesprávným rodičovským vzorem. 

Snažila jsem se v kostce upozornit na následky dysfunkční rodiny. Špatný rodičovský 

vzorec se mnohdy táhne po několik generací. 

V praktické části jsem uvedla 3 kasuistiky problémových rodin, kde jsou 

pro ochranu klientů zcela změněna jména. Tyto tři kasuistiky zcela vychází z reálného 

života rodin, které dlouhodobě žijí na hranici svého životního minima a jejich jediným 

oficiálním příjmem jsou dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí a doplatek 

na bydlení. Také zde uvádím tabulku, ve které jsem čerpala údaje ze zdrojů MěÚ 

Sadská, sociálního oddělení hmotné nouze. Zde jsou zpracované počty pracujících 

a nepracujících dětí starších 15 let, které byly se svými rodiči společně posuzované 

v rodině při vyplácení sociálních dávek hmotné nouze. Jednoduchá a přehledná tabulka 

dokazuje, že v rodinách, kde jsou nezaměstnaní rodiče, jsou také následně 

nezaměstnané děti starší 15 let. 

Domnívám se, že stanovené cíle jsem splnila. Moje práce by mohla pomoci 

pochopit nejen sociálním pracovníkům, ale i rodičům, jak je nutné dítě vnímat jako 

lidskou bytost již od narození a také si uvědomit, čemu všemu lze předejít laskavou 

a láskyplnou péčí, výchovou a vhodným rodičovským vzorem. 
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SUMMARY 

 

Behavioural Problems as the Result of Dysfunctional Families 

 

I chose this subject of my assignment because I have a lot of work experience in 

this field. I have been working at the social welfare department in the townhall Sadská 

for 16 years. I have met a lot of people with severe social problems. The problems are 

following: economic, social, behavioural, unemployment, drug and alcohol addiction 

and situation of the disabled people. These problems mostly have their base in 

families. 

The theoretical part of my essay is focused on different types of families and 

problems in families. A harmonious family provides its members with protection, 

companionship, security and socialization. If some of these points miss, then we can 

call those families dysfunctional. There are a few types of them, e.g. some parents fail 

in their functioning and leave their children to fend for themselves. Other parents 

function more than at appropriate level and never allow their children to grow up and 

be on their own. A lot of parents may abusive or neglect their children. Abuse can be 

verbal, physical or sexual. These children don´t have any childhood. Adults who grew 

up in dysfunctional families frequently fear a loss of control and deny their feelings and 

reality. The most problematic life period is adolescence. It is the period between 

childhood and adulthood when adolescents suffer from emotional stress. The most 

frequent problems of teenagers are family problems (parent‘s divorce, leaving home, 

economical problems), mental problems (food intake, depression), development 

problems (partnership, puberty), psychological damage (rape, death), violence in 

families (sexual abuse, neglect), problems with school (behaviour, school marks), social 

problems (accommodation), health state, drug abuse and teenage pregnancy. If the 

situation in families is unacceptable, then children are placed in some social care 

institutions, children’s homes. Other options are adoption, which means that people 

legally assume a child who is not theirs and become its parents. Foster care means that 

a child is temporarily placed in another family. 
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In my practical part of the work I focus my attention on three case histories. 

These case histories prove that children copy their parent‘s behaviour. In families 

where parents don´t work, they don´t have any working habits developed. These 

problems that I observed may transfer from one generation to another. These are 

mainly alcoholism, unemployment and drug addiction. Children observe their parent‘s 

behaviour and behave in a similar way i.e. they identity with their parent‘s  behaviour. 

Children solve their life situations by an example of their parents. 

 

Key words: 

Family, dysfunctional family, childhood, verbal abuse, sexual abuse, physical abuse. 
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