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Úvod

Téma pro svou absolventskou práci, jsem zvolila, Případová práce v institucionální péči. 

Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že bych ráda ve své práci psala o 

Diagnostickém ústavu Dobřichovice, kde jsem patnáct let pracovala, v posledních 

deseti letech před svým odchodem ve funkci sociální pracovnice. V té době jsem 

získala mnoho důležitých poznatků, pracovala jsem se spisy dětí a seznamovala se 

s jejich různými osudy, které je přivedly až do tohoto zařízení. Je mnoho dětí 

vyrůstajících v nepodnětném někdy až patologickém rodinném prostředí, kde těmto 

dětem není dáván pocit bezpečí a lásky. 

Stále častěji se hovoří o páchání trestných činů závažného charakteru dětmi, již 

několikrát se uvažovalo o snížení věkové hranice odpovědnosti. Hovoří se o dětech 

závislých na drogách, požívajících alkoholické nápoje, i stoupající agresivitě vůči sobě 

navzájem i proti dospělým. Vzhledem k velmi rychlému a do značné míry i složitému 

vývoji společnosti se dost často objevují i případy zneužívaných a týraných dětí. 

Nikdo však neví, co se pak po odhalení uvedených skutečností s těmito dětmi děje dál. 

Tisk pak veřejnost informuje o brutalitě těchto činů, pokud se nejedná o mimořádný 

případ, o kterém tisk pravidelně informuje a veřejnost jej sleduje, tak se žádné 

podrobnosti nedozvíme. Nedozvíme se pak co se dělo s tímto účastníkem dál. Kdo pak 

rozhoduje o jeho dalším osudu? Kdo řeší, jestli může zůstat u své rodiny, jestli bude 

umístěn do ústavu? Odpověď na tyto otázky tisk nedá. Význam pro společnost má i 

osvětlení činnosti těchto zařízení, protože výchova mladé generace je pro společnost a 

její budoucnost velkým mezníkem. 

Ústavy se snaží napravovat chyby ve výchově rodičů a tak společnost chránit před další 

kriminalizací naší společnosti. Důležitá je osvěta celé společnosti, jaké vlastně plní 

úkoly ústavy a mládežnická zařízení. Společnost tak přebírá výchovu dětí se záměrem 

reedukace do společnosti. 

V podvědomí laické veřejnosti jsou tato zařízení často spojována se slovy pasťák, 

polepšovna, do kterých se zavírají děti, které provedly něco zlého, nepatří do 

společnosti, a mají být zavřené v těchto zařízeních, a co děti údajně neuměly, tak se 

zde ještě přiučí. Takovým to postojem veřejnosti je práce pedagogů a výchovných
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pracovníků v takovýchto zařízeních znehodnocována. Realita je však jiná, diagnostický 

ústav je rozcestím pro děti, které se ocitly v těžkých životních situacích a nejsou 

schopné je v kruhu své rodiny zvládnout. 

Ve své práci se dále budu věnovat důvody, které přivedou tyto děti do diagnostických 

ústavů. 

Rozlišujeme dva typy diagnostických ústavů, dětské diagnostické ústavy a diagnostické 

ústavy pro mládež. Záměrem mé práce je představit činnost dětských diagnostických 

ústavů. Ve své práci bych se chtěla pak zaměřit jen na Diagnostický ústav Dobřichovice.  
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1  Cíl absolventské práce

1.1 Hlavní cíl

Získat přehled o důvodech, které vedou k umístění dětí do diagnostického ústavu. 
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2 Teoretická část

2.1 Základy sociální práce

2.1.1 Středověk

Nejstarší organizovanou pomoc potřebným poskytovala u nás církev. Péče se postupně 

stávala předmětem činnosti náboženských obcí řeholních řádů a jejich klášterů. Na 

neuspokojivé sociální postavení některých skupin obyvatelstva, které byly postižené 

epidemií a hladomorem, reagovala církev zakládáním ústavů při klášterech a kostelech. 

Jednalo se o nemocnice a útulky pro chudé, zmrzačené, staré, sirotky, slepce, ale i lidi 

postižené nemocí, nebo vysokým počtem dětí. Některé ústavy byly zakládány i 

bohatými patricii. Nemocnice a chudobince byly nazývány špitály, nejčastěji byly 

spravovány jednotlivými řeholními řády. Do špitálů byli přijímáni přednostně ti, kteří 

v minulosti dávali klášteru i špitálu dary nebo odkázali svůj majetek. Soustava špitálů 

byla v období revoluce téměř zrušena husity, ale protože se ani oni nedokázali jiným 

způsobem s chudobou a nemocemi vypořádat, bylo opět apelováno na lásku 

k bližnímu. 

Ke konci středověku spolky nábožensky založených žen, kterým se říkalo bekyně, 

dobrovolně přijímaly styl jeptišek. Ošetřovaly nemocné, pečovaly o odložené děti 

apod. Jejich záslužnou činnost omezovalo husitské hnutí. V polovině 16. století tyto 

spolky zanikly. 

2.1.2 Renesance a doba osvícenská

V 16. století byly zakládány sirotčince, ústavy pro výchovu opuštěných dětí. Marie 

Terezie za doby své vlády se zasloužila o vybudování obecného školství, škol vyššího 

stupně, učitelských ústavů, reorganizovala i univerzitní studium. Největším sociálním 

problémem této doby bylo mnoho zanedbaných dětí, jejichž rodiče byli sice pracovně 

způsobilí, ale o děti dostatečně nepečovali. Pro tyto děti kapacita existujících ústavů 

(nalezinců, sirotčinců) nestačila. Chudinská péče těmto dětem poskytovala ošacení, 



9

rodičům bylo uloženo pod hrozbou ztráty veškerých podpor posílat děti do 

tkalcovských škol, jakmile dosáhly věku šesti let. Školy byly nižším typem „obecné 

školy“ a děti byly za práci placeny. Jejich výdělek činil malou část příjmu rodiny, která 

tak přišla o možnost své děti za výhodnějších platových podmínek zaměstnat v létě, 

místo školní docházky, v továrnách. Až později bylo do osnov těchto škol zařazeno i šití, 

pletení a předení. Pouze dvě hodiny týdně byly věnovány výuce čtení a psaní. 

Na konci 18. století katolická církev v důsledku vlivu osvícenských reforem přišla o 

rozhodující postavení v oblasti péče o chudé. Josefem II. byly zrušeny některé 

hygienicky nevyhovující špitály. Místo nich císař zřídil nové zdravotně-sociální instituce. 

Císařovou další významnou iniciativou v oblasti péče o děti bylo vybudování nalezince v 

roce 1784 ve Vídni. V nalezinci byla poskytována péče nejen osiřelým dětem, ale i 

dětem nemanželským.

Pražský nalezinec z roku 1789, který byl v roce 1923 přejmenován na Zemský ústav pro 

péči o dítě, fungoval jako útulek pro nemanželské děti, než byly umístěny do 

pěstounských rodin. Později došlo k rozšíření kapacity, pak mohl nalezinec přijímat 

nejen děti narozené v jiných zařízeních (nemocnicích, trestnicích), ale i z ulice, ať už 

nalezené policií, nebo soukromími osobami. Časem se útulek stal největším v Praze. 

Přesto se nepodařilo všem dětem poskytnout adekvátní zdravotní i hygienickou péči. 

Stejně jako ve starších, v průběhu reforem zrušených podobně zaměřených institucí,  

byly svěřené děti ohroženy. 

V roce 1781 vydal Josef II. „Pravidla direktivná“, která určovala nejen řád nově 

zřizovaných institucí, jako byly nalezince, sirotčince, porodnice, nemocnice a 

chudobince, ale snažila se podporovat rozvoj ústavních forem péče. Na základě těchto 

předpisů byly do konce roku 1787 ve všech slovensko-německých zemích zavedeny 

např. farní chudinské ústavy, které se staly základem „veřejného chudinství“, své 

poslání plnily až do vydání domovského zákona roku 1863.  Byly financovány veřejnými 

sbírkami a dědickými dary od soukromých osob, zákonnými podíly z pozůstalosti po 

katolických duchovních, nebo z výnosu peněžitých pokut uložených městem.
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2.1.3 Rakousko-uherská monarchie do první světové války

V roce 1863 farní ústavy nebyly formálně ze zákona zrušeny, ale jejich majetek byl 

převeden na příslušné obecní chudinské pokladny. V 19. století došlo vlivem 

industrializace k rozvoji měst a zbídačování širokých vrstev obyvatelstva. Mnoho dětí 

bylo nuceno pracovat ve velmi nízkém věku. Pro nedostačující péči o děti a mládež 

narůstalo tuláctví, kriminalita a žebrota.

Občanský zákon z roku 1811 jako první zákonná forma zabezpečoval právní postavení 

dítěte v rodině, jeho nárok na výživu, výchovu, ochranu soudem, kterému se ukládala 

povinnost dozoru a zákroku v případech potřeby zvláštních výchovných opatření. Na 

něj navazoval školní zákon z roku 1869, který upravoval i zřizování ústavů pro děti 

„zanedbané a zpustlé“, které pak přenechaly zemskému zákonodárství. Tato opatření 

však nestačila, skutečná organizace péče o mládež s potřebnými institucemi a ústavy 

neexistovala. Soud mohl odejmout děti z rodiny, která je zanedbávala, ale neměl je 

kam umístit. Péče o mládež v té době existovala pouze na papíře. Trestní zákon z roku 

1852 sice chránil mládež proti nezákonnému jednání jiných osob, ale ani ten neřešil, 

jak dále pracovat s mládeží, která byla ohrožena kriminalitou, nebo kriminalitu páchala. 

Péče o mládež byla aktivně vykonávána pouze v oblasti péče soukromoprávní. Mezi 

významné instituce patřila Jednota pro blaho opuštěných káránců (mladistvých), 

Spolek pro blaho nuzných dívek, Moravsko-slezský ochranný spolek v Brně a Spolek pro 

vychovávání zanedbané mládeže. 

Po roce 1883 byla v Praze na popud Josefa Šaurera otevřena první vychovatelna pro 

chlapce. Další pak byla Olivovna v Říčanech. Na podkladě zákona z roku 1885, který 

upravoval trestní ustanovení o přípustnosti zadržení v polepšovně u mládeže do 18 let, 

nebo osob starších v donucovacích pracovnách, byla založena Zemská vychovatelna.     

Na počátku 20. století byla péče o potřebné děti náhodná a roztříštěná, do té doby 

byla realizována převážně církví, postupně se měnila na organizovanou díky principům 

individualizace a prevence. V roce 1902 byl Zemským výborem v Čechách zřízen 

Zemský sirotčí fond, který poskytoval příspěvek na děti v cizí péči. V roce 1904 vznikly 

nestátní okresní komise pro děti a mládež, které převzaly patronaci nad potřebnými 

dětmi a rozdělovaly nejen příspěvky ze sirotčího fondu, ale i stravu a ošacení.   
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2.1.4 Od vzniku samostatného státu až po konec druhé světové války

Nově vzniklý stát přijal v roce 1918 sociální legislativu z Rakouska-Uherska. Další vývoj 

vyvolal potřebu sociálních opatření a vyžadoval vlastní a nezávislé postupy, citlivě 

reagující na domácí situaci. S rozvíjející sociální péčí vzrůstala i potřeba profesionálních 

sociálních pracovníků. Prvním pokusem byl desetidenní kurz, pořádaný Českou 

zemskou komisí pro péči o mládež v roce 1917. Autorkou tohoto kurzu byla v roce 

1924 Alice Masaryková. Oblast sociální péče však nebyla připravena přijmout první 

absolventky VŠSP z roku 1921, které se chtěly aktivně zapojit do procesu budování 

systému ochranné a pomocné péče. Veřejnost i úřady odmítaly akceptovat nově 

vzniklé povolání sociálních pracovnic. Aby absolventky mohly získat zázemí a oporu pro 

svou činnost, založily profesní spolek pod názvem Organizace absolventek VŠSP, který 

měl být partnerem státu pro další jednání. V letech 1918-1948 sociální pracovnice 

působily v různých oblastech péče o rodiny a jednotlivce, chudinská péče, sociální a 

právní ochrana mládeže, ústavní péče apod.

Pro děti v sociální nouzi, bez domova, založil Ústřední sociální ústav Ústřední dětskou 

ochranovnu. Během diagnostického pobytu dítěte rozhodovala ve spolupráci 

s pedagogy o jeho umístění v dětském domově, v „rodinné kolonii“ nebo v odborných 

ústavech. Oblast pěstounské péče se stabilizovala až v roce 1930, kdy Pražská obec 

zřídila tzv. kolonie pěstounské péče. Na venkově byly po dohodě s odborem péče o 

mládež, lékařem a místní školou vyhledávány rodiny drobných zemědělců, zřízenců, 

továrních zaměstnanců a dělníků, kteří již měli vlastní děti zaopatřené mimo domov, 

anebo žili v bezdětném manželství. Jakmile došlo k umístění dítěte, byla prováděna 

nepravidelná a neohlášená kontrola péče pěstounů o svěřené dítě. Kontrolu prováděly 

sociální pracovnice z Odboru péče o mládež v Praze. Pokud byla péče shledána 

nevyhovující, došlo po poradě s jednatelem kolonie k přemístění dítěte do jiné rodiny. 

Podle Munkové (1937) bylo pro sociální pracovnice velice problematické odebírání dětí 

z rodin. 

   

To, co zavazuje k svědomitému a na úrovni stojícímu výkonu všech povolání, je právě 

odbornost. To se týká i sociálních pracovnic, na nichž leží největší závazek zvlášť 

v jednom úsek individuální péče – při přemisťování dětí z vlastní rodiny do jiného 
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prostředí. I když u nás převládl názor, že výchova dětí v ústavu nikdy nemůže být a také 

není rovnocennou náhradou za život v rodině, a to i v případě, kdyby byl ústav veden 

těmi nejlepšími odborníky a měl dostatek pedagogicky vzdělaného personálu. Také se 

ale začínal připouštět fakt, že jsou případy, kdy je pro dítě žádoucí jeho přemístění 

z rodiny, kde neprospívá, do rodiny pěstounské. [Matoušek, str. 130]

Sociální pracovnice nacházely uplatnění také v úřadovnách Okresní a městské sociální 

péče, především v oddělení péče o mládež, dispenzářích Masarykovy ligy proti 

tuberkulose, zdravotních ústavech a v Československém červeném kříži, kromě toho 

participovaly na sociálních a zdravotních akcích organizovaných státem. Jako 

pracovnice v dispenzářích městských zdravotních ústavů, působily i na odborech 

„potírání žebroty“, péče o mládež aj. 

2.1.5 Doba po roce 1989

Sociální práce se během 20. století stala společenskou disciplínou i oblastí praktické 

činnosti, jejímž cílem bylo odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních 

problémů, jako byla chudoba, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých skupin, 

delikvence mládeže, nezaměstnanosti. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, 

rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu uplatnění nebo 

jeho získání zpět. Kromě toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění příznivé 

společenské podmínky. 

Sociální pracovníci působící v praxi dodnes čekají na zákony, metodiky a příležitosti 

k postgraduálnímu vzdělávání, které by jim umožnily prosadit nutné inovace v sociální 

práci. 

Mezi první sociální problémy, které přinášela nová společenská situace, patřily 

prostituce, začleňování tisíců vězňů propuštěných po rozsáhlé amnestii z výkonu 

trestu, bezdomovectví a migrace uprchlíků přes naše území směrem na Západ. 

Hlavními inovačními trendy byly v devadesátých letech snaha o vytváření alternativ 

k tradiční, většinou ústavní péči, i masivní nástup nestátních organizací, církevních i
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necírkevních do sociální péče. Zcela novou oblastí sociální práce se staly alternativní 

tresty a alternativní postupy trestního řízení. Soudy začaly zřizovat funkce probačních 

pracovníků, kterým byly svěřovány úkony související s návrhem těchto postupů a 

kontrolu jejich realizace. Formování sociální práce jako oboru je nekonečný proces, 

během kterého disciplína dohání měnící se společnost, ve které se objevují nové 

problémy a známé problémy mění svůj význam. 

Proto sociální práce nikdy nebude mít dlouhodobě stabilní, jednoznačný obsah, ani 

nebude možné tuto disciplínu vyučovat po řadu let stejným způsobem. V tomto je 

obtížnost i výzva sociální práce. [Matoušek, 2007]
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2.2 Způsoby umisťování dětí do diagnostických ústavů

K umisťování dětí do diagnostických ústavů dochází na základě několika typů soudních 

rozhodnutí.

Na základě vydaného předběžného opatření

Nařízené ústavní výchovy

Uložené ochranné výchovy

Dobrovolný diagnostický pobyt

2.2.1 Předběžné opatření

Na základě předběžného opatření, které je vydáváno soudem dle § 76a nebo § 76b 

zákon č. 99/1963 Sb. – občanský soudní řád. 

Dle § 76a se předběžné opatření vydává, pokud se dítě ocitlo bez jakékoliv péče, nebo 

pokud jsou jeho život a příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, aby bylo na 

nezbytnou dobu umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí. Předběžné 

opatření trvá po dobu jednoho měsíce od jeho vykonavatelnosti. V případě, že soud 

nemá podklady pro rozhodnutí ve věci, může být předběžné opatření prodlouženo o 

jeden měsíc, celková doba prodlužování nesmí přesáhnout šest měsíců. 

[http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast2h2.aspx,7]

2.2.2 Ústavní výchova

Ústavní výchova je nařizována soudem dle § 46 zákona číslo 94/1963 Sb., zákona o 

rodině. 

Aby došlo k nařízení ústavní výchovy, musí být výchova dítěte vážně ohrožena nebo 

vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných 

závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit
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ústavní výchovu. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na 

jeden rok po dosažení zletilosti. Ústavní výchova má preventivní účel, také má izolovat 

a resocializovat toho, kdo se nebezpečného činu dopustil.

Pro ústavní výchovu jsou důležité také zákony číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

a vyhláška číslo 391/2011, zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, 

zákon 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.

[http://www.zakonyprolidi.cz/cs,8]

2.2.3 Ochranná výchova

Ochranná výchova je ochranné opatření, které je definováno zákonem číslo 218/2003 

Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. 

Plní různé úlohy u různých skupin mládeže. Lze ji uložit mladistvým ve věku 15 – 18 let. 

Soud může uložit ochrannou výchovu, místo toho, aby uložil trestné opatření. U dětí, 

kterým je 12 – 15 let, je ochranná výchova uložena spíše jako preventivní zákrok. 

Úkolem ochranné výchovy je, aby kladně ovlivňovala mladistvé. Působí na duševní i 

mravní stránku mladistvého, ovlivňuje i jeho sociální vývoj. Ochranná opatření mohou 

být uložena pouze do 18 let. Pokud je to v zájmu mladistvého, soud může prodloužit 

ochrannou výchovu do 19. roku mladistvého. Soud, také může ochrannou výchovu 

změnit na ústavní výchovu anebo také může přidělit dohled probačního pracovníka a k 

tomu nařídit podmíněné umístění mimo výchovné zařízení.

[http://zakonyprolidi.cz/cs,9]

2.2.4 Dobrovolný diagnostický pobyt

Pokud se jedná o dobrovolný pobyt, uzavírá se dohoda mezi ředitelem ústavu, rodiči a 

dítětem. Dobrovolné pobyty nejsou příliš časté.  Vlastní pobyt se pak realizuje po dobu 

dvou měsíců, kdy proběhne komplexní vyšetření. Děti, které absolvují dobrovolný 

diagnostický pobyt, se po dvou měsících vrací zpět do rodiny. Mohou však využít 

následných ambulantních služeb, které pomáhají stabilizovat již nastavené vzorce 

chování a rozvíjet i vzájemné vrstevnické a rodinné vztahy.  
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2.3. Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Diagnostické ústavy

Dětské domovy

Dětské domovy se školou

Výchovné ústavy

2.3.1 Diagnostické ústavy

Pobyt v diagnostickém ústavu je realizován na základě rozhodnutí soudu, nebo se 

může jednat o pobyt dobrovolný. Pokud se jedná o dobrovolný pobyt, uzavírá se 

dohoda mezi ředitelem ústavu, rodiči a dítětem. Dobrovolné pobyty nejsou příliš časté.  

 Vlastní pobyt se pak realizuje po dobu dvou měsíců, kdy proběhne komplexní 

vyšetření. Podle výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu a volné kapacity 

jednotlivých zařízení, umisťuje diagnostický ústav do výchovných zařízení ve svém 

územním obvodu.  

Diagnostický ústav také poskytuje na přechodnou dobu výchovnou péči dětem s 

nařízenou ústavní či ochrannou výchovou zadrženým na útěku od rodičů nebo z jiných 

institucí odpovědných za jejich výchovu. Děti, které absolvují dobrovolný diagnostický 

pobyt se po dvou měsících vrací zpět do rodiny. Mohou však využít následných 

ambulantních služeb, které pomáhají stabilizovat již nastavené vzorce chování a 

rozvíjet i vzájemné vrstevnické a rodinné vztahy.  

2.3.2 Dětské domovy  

Jedná se o koedukovaná zařízení, kde jsou děti především od tří do osmnácti let.  

V případě, že je potřeba zaručit ukončení povinné školní docházky, nebo učňovského 

oboru, může dojít na základě žádosti k soudu o prodloužení ústavní výchovy až do 

devatenácti let. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. 

Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které 

nemají závažné výchovné problémy. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou 
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součástí zařízení. Do dětského domova se umisťují i nezletilé matky spolu s jejich 

dětmi. Hlavním úkolem dětských domovů je, aby zajistily dětem prostředí, které je 

podobné normální rodině. Takováto rodinná skupina může mít maximálně 8 dětí a 

závisí to na jejich výchovných, mentálních a zdravotních potřebách. Pokud jsou do 

domova umístěni sourozenci, dávají se do stejné rodinné skupiny. V dětském domově 

lze zřídit minimálně dvě a maximálně šest rodinných skupin.

2.3.3 Dětské domovy se školou

Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní 

výchovou, s uloženou ochrannou výchovou, nezletilé matky, které nemohou být 

vzdělávány ve škole, která není součástí dětského domova se školou. Do dětského 

domova se školou mohou být umisťovány děti zpravidla od šesti let do ukončení 

povinné školní docházky. Pokud během školní docházky pominou důvody pro 

navštěvování školy při dětském domově se školou, je dítě na žádost ředitele dětského 

domova zařazeno do školy, která není součástí tohoto zařízení. Pokud se dítě po 

ukončení školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování nemůže vzdělávat 

na střední škole mimo zařízení, je přeřazeno do výchovného ústavu. 

2.3.4 Výchovné ústavy 

Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, kterým 

byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Do výchovného ústavu 

může být umístěno i dítě starší 12 let, u kterého byla uložena ochranná výchova a 

v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno do dětského 

domova se školou. V případě zvláště závažných poruch chování, lze do výchovného 

ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let. 
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2.4 Historie Diagnostického ústavu Dobřichovice

Budova byla postavěna v roce 1905 v době rusko – japonské války, sloužila jako letní 

sídlo čtyř bohatých pražských rodin, z nichž jedna byla rodinou velkouzenáře Beránka, 

na Tylově náměstí ještě dnes stojí hotel Beránek. 

Těmto čtyřem majitelům budova sloužila až do roku 1920, kdy pro údajné neshody 

mezi nimi tato budova byla prodána spolku Zemské ústřední péče o mládež v Čechách. 

Tento spolek zřídil v roce 1922 v budově Chlapeckou výchovnu v Dobřichovicích, která 

byla určena pro mravně narušené chlapce ve věku od čtrnácti do osmnácti let.

Chlapecká výchovna byla v Dobřichovicích až do roku 1927, kdy zde byla zřízena dívčí 

výchovna, a chlapci byli přemístěni do Ledců u Šternberka. Dívčí výchovna sloužila pro 

dívky od čtrnácti do osmnácti let, šlo o dívky rozumově zdatné, které byly schopny i 

řemeslné výuky. Výuka zde probíhala v těchto odvětvích: dámská krejčová, švadlena, 

ruční pletařka, zahradnice, některé dívky byly zařazovány i jako pomocnice 

v domácnosti, pradleny, ošetřovatelky domácího zvířectva i jako pracovnice 

v zemědělství. Za trvání dívčí výchovny byly v budově ústavu provedeny četné úpravy, 

aby původní budova mohla lépe sloužit svému účelu. 

Po velké povodni v roce 1947, kdy došlo k poškození skleníku, kde dívky pracovaly, byl 

v roce 1948 postaven nový, který mohl plnit daleko lépe zahradnické účely. V letech 

1946 – 1947 byla postavena tělocvična s jevištěm a promítací kabinou, tím došlo i 

k rozšíření společenského života děvčat. Od této doby se konaly různé besídky, 

divadelní představení i vystoupení pěveckého a hudebního kroužku ústavu.

V roce 1948 došlo k zániku zemské ústřední péče o mládež, v té době ústav přešel do 

řízení zemského národního výboru a později spadal pod Krajský národní výbor v Praze, 

který ústav řídil. V roce 1950 byl přikoupen pozemek o výměře asi jednoho hektaru, na 

kterém byl založen ovocný sad se sto čtyřmi ovocnými stromy všech druhů, aby děti 

měly častý přísun čerstvého ovoce.

V červnu roku 1951 byla dívčí výchovna zrušena a dívky byly přemístěny do Dívčí 

výchovny v Kostomlatech a v Dobřichovicích byl přechodně zřízen dětský domov, kdy 

děti navštěvovaly místní školu. Od září roku 1952 byl zde zřízen záchytný dětský 

domov, který byl později přejmenován na dětský domov třídicí, později došlo k dalšímu 

přejmenování na dětský diagnostický ústav.
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V letech 1964 – 1965 došlo ke stavbě školního pavilonu, kterým bylo usnadněno školní 

vyučování, a děti přestaly docházet do místní školy. Na pozemku budovy bylo 

svépomocí vybudováno koupaliště pro děti, došlo i k vybavení polytechnické dílny 

dalšími stroji a nářadím.

Byla provedena přístavba v podkroví hlavní budovy, kterou se získaly dvě pracovny pro 

psychology.

Diagnostický ústav Dobřichovice je školské zařízení pro děti zpravidla od tří let do 

patnácti let, které nemají dokončenou povinnou školní docházku.
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2.5 Představení ústavu jako instituce

2.5.1 Základní informace

Diagnostický ústav Dobřichovice je školské zařízení pro děti, u nichž se rozhoduje o 

dalším umístění do zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Pokud je 

vydáno předběžné opatření a soud během vymezené doby nerozhodne o nařízení 

ústavní či ochranné výchovy, je zde předpoklad zkvalitnění péče v rodinném prostředí a 

děti jsou po nabytí právní moci rozsudku umístěny zpět domů nebo k příbuzným, kteří 

jsou schopni se o ně dostatečně postarat. Možné je i svěření dětí do pěstounské péče. 

Po skončení zhruba dvouměsíčního diagnostického pobytu jsou děti s nařízenou 

ústavní výchovou dle závěrů komplexní diagnostiky rozmísťovány do různých typů 

školských zařízení dané sítě pro výkon ústavní či ochranné výchovy. Jde o dětské 

domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy. U dětí s předběžným opatřením, 

které je, nebo výhledově bude, ukončeno návratem do rodinného prostředí, jsou 

závěry celostního posuzování prospěšné. Většinou jsou rodiče o chování dítěte 

průběžně informováni a pracuje se s nimi tak, aby se zvýšila šance dítěte v rodině uspět 

i bez režimových opatření.

2.5.2 Úloha diagnostického ústavu

Diagnostický pobyt v  zařízení má zajistit co nejkomplexnější poznání individuální 

problematiky a dynamiky obtíží dítěte. Na základě průběžných poznatků během pobytu 

v zařízení a konečných závěrů je pak možno stanovit opatření vedoucí k nápravě 

stávajícího nevhodného chování či celkové situace dítěte. Za tímto účelem je důležitá 

syntéza pohledu pedagogů, psychologů, psychiatrů či sexuologů, etopedů, sociální 

pracovnice, informací z rodiny, popř. od dalších spolupracujících institucí. 

Zároveň probíhá komplexní sociální šetření situace v rodině apod. V komunitě 

diagnostického ústavu je s každým zařazeným dítětem pracováno dle jeho 

individuálních potřeb, převážně v rámci vrstevnických skupin. Během pobytu nejde 

pouze o diagnostiku. V zařízení již započíná základní nasměrování terapeutické péče o 
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dítě, popř. o celou rodinu, které pak pokračuje po jeho návratu do rodiny či po 

umístění do následného zařízení. Odborný tým diagnostického ústavu poskytuje 

každému dítěti podpůrnou a terapeutickou péči a vzdělání. Umožňujeme i konzultace 

rodinám umístěných dětí, popř. rodinnou terapii. 

2.5.3 Služby diagnostického ústavu

Diagnostika 

Diagnostický ústav zajišťuje komplexní vyšetření dětí koordinovanou formou 

pedagogických činností a psychologických metod a postupů. Dále se ve spolupráci 

s dalšími odborníky a pracovišti podílí na stanovení prognózy dalšího vývoje 

umístěných dětí. V pravomoci pedagogické rady a ředitele diagnostického ústavu,  je 

rozhodnout na základě závěrů z komplexní dvouměsíční diagnostiky o tom, zda bude 

dítě umístěno do dětského domova nebo do režimového zařízení, kde je více kontroly 

a pedagogického vedení, tj. do dětského domova se školou,  výchovného ústavu. 

V případě, že během pobytu dítěte v zařízení dojde k soudnímu pravomocnému zrušení 

předběžného opatření, může jít zpět domů. Popřípadě, je-li takto soudně rozhodnuto, 

je možné dítě umístit do péče druhého rodiče než kde bylo dosud, nebo jiné příbuzné 

osoby. Dobrovolný pobyt je ukončen návratem dítěte domů na základě předem 

sepsané smlouvy mezi zařízením, rodiči a dítětem.

V doporučení diagnostického ústavu nebo oddělení sociálně-právní ochrany dětí,  

může být požadavek na následnou terapeutickou péči psychologů, psychiatrů, 

absolvování rodinné terapie pro dítě spolu s rodiči, nebo další dohled a odbornou 

podporu kurátora či jiné instituce.

Terapie 

Terapie je jednou ze základních složek režimu tohoto zařízení. Náleží k službám, 

kterými se pomáhá naplňovat potřeby umístěných dětí, ale také optimalizovat jejich 

nedostatečné sociální schopnosti či nevhodné projevy chování atd.
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2.5.4 Vzdělávání v Základní škole při diagnostickém ústavu

Škola se nachází v areálu diagnostického ústavu, jehož je součástí. Vzdělávány jsou zde 

pouze děti umístěné v tomto zařízení.  Počet a složení vzdělávaných dětí se tedy mění 

dle momentálního naplnění diagnostického ústavu. Péči využívají jak děti schopné plnit 

požadavky běžných základních škol, tak děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Všem žákům je věnována maximální péče speciálních pedagogů ve čtyřech třídách. 

Pedagogický sbor je smíšený a věkově pestrý. Tým zahrnuje pět pedagogů, včetně 

vedoucího učitele. Ve škole je kromě běžných tříd k dispozici počítačová učebna. 

V budově diagnostického ústavu je pracovní a keramická dílna. Děti mají i v rámci 

volného času k dispozici tělocvičnu, zahradu a hřiště.

2.5.5 Organizační a koordinační služby 

Kromě diagnostického, terapeutického, výchovného a vzdělávacího působení plní 

diagnostický ústav také funkci organizační a koordinační.

Tým diagnostického ústavu na základě závěrů komplexní diagnostiky rozhoduje o 

umísťování dětí do zařízení ve svém územním obvodu, v odůvodněných případech i 

mimo tento obvod. Dále spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dítěte při 

přípravě jeho návrhů na nařízení opatření, která mají být vykonávána v diagnostickém 

ústavu nebo jiném zařízení v jeho působnosti.

Diagnostický ústav také koordinuje a superviduje odborné postupy ostatních zařízení v 

rámci svého územního obvodu, průběžně ověřuje jejich efektivitu vzhledem 

k potřebám umístěných dětí, popř. navrhuje změny či další opatření. To vše v

součinnosti s dalšími institucemi a osobami, zabývajícími se péčí o děti.

2.5.6 Subjekty diagnostického ústavu 

Pod diagnostický ústav spadá několik subjektů, kterým poskytuje vedení,  odborné 

konzultace a koordinuje jejich služby.
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Jde o Dětský domov se školou ve Slaném, Dětský domov Lety, Středisko výchovné péče 

ve Slaném, Středisko výchovné péče v Kolíně, Základní školu při diagnostickém ústavu 

v Dobřichovicích a Školní jídelnu. [http://www dud.cz/du dobri.html,2]

2.5.7 Dětský domov se školou ve Slaném 

Dětský domov se školou s výchovně léčebným režimem poskytující péči dětem 

s psychiatrickou diagnózou ve věku od 6 do 15 let. Součástí tohoto zařízení je i škola 

s devíti postupnými ročníky a maximální kapacitou 30 žáků. Žáci jsou vyučováni ve 

čtyřech kmenových třídách. V každé třídě jsou v průměru tři postupné ročníky, ve 

kterých jsou děti vzdělávány podle různých vzdělávacích programů. Školu navštěvují 

Žáci s diagnózou: ADHD, ADD (LMD), mentální retardací (lehká, střední), 

psychiatrickými diagnózami a jsou umístěny v domově se školou. Pro potřeby a 

vzdělávání žáků jsou k dispozici čtyři kmenové třídy, počítačová učebna, cvičná 

kuchyňka, dílna pro práci se dřevem, plasty i kovem a další práce dané vzdělávacím 

programem, výtvarná a keramická dílna, terapeutická místnost, tělocvična a venkovní 

antukové hřiště, které je součástí areálu. 

V dětském domově jsou děti rozděleny do čtyř rodinných skupin Každý den je pro děti 

připraven program podle nastaveného týdenního režimu. Denně se střídají 

terapeutické činnosti (psychoterapie, keramika, sportovní terapie, počítače) 

s činnostmi zájmovými (estetické, sportovní, pracovní). Zbývá samozřejmě čas i na 

sledování televize, psaní dopisů i využití knihovny. 

Nedílnou součástí výchovně-léčebného režimu v dětském domově se školou je 

skupinová a individuální terapie.

Skupinová terapie: skupinová psychoterapie, arteterapie, sportovní terapie, 

dramaterapie, komunita, týdenní hodnocení

Individuální terapie: individuální psychoterapie, individuální terapie etopedická, 

logopedie, zdravotní péče, biofeedback. [http://www.ddsslany.cz,3]
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2.5.8 Dětský domov Lety

Dětský domov Lety se nachází v obci Lety v krásném prostředí mikroregionu Dolní 

Berounka, jehož součástí je pásmo Brdských lesů, ale i CHKO Český kras a další přírodní 

zajímavosti.     

Provoz domova byl zahájen 1. 1. 2006. Žije zde max. 32 dětí ve věku od 3 do 18 let, 

rozdělených do čtyř rodinných skupin, z nichž každá obývá jeden řadový domek. Další 

čtyři místa mohou obývat mladiství od 16 let, kteří mají šanci během své přípravy na 

povolání zůstat v domově až do 26 let. Dětský domov Lety je účelově vybudovaným 

zařízením, které odpovídá potřebám dětí a mladistvých, jejichž aktuální životní situace 

není jednoduchá. 

Cílem tohoto zařízení je především přiblížit život v dětském domově co nejvíce životu 

v rodinách. O každou skupinu se starají její stálí vychovatelé a žijí v ní děti různého věku 

i pohlaví, maximálně po osmi. Domky mají vždy obývací pokoj, kuchyň s jídelním 

koutem, několik ložnic max. o 3 lůžkách, pokoj pro vychovatele a hygienické zázemí. 

Jeden z domečků je bezbariérový, vedení má již pozitivní zkušenost s integrací 

handicapovaného dítěte. Byt pro mladistvé, kteří se připravují na povolání, zahrnuje 

čtyři ložnice, každou s vlastním sociálním zařízením, dále společný obývací pokoj a 

kuchyňský kout. Kromě toho mohou děti plně využívat pěknou zahradu a rozsáhlá 

sportoviště, která domky obklopují.

V dosahu domova je několik základních škol a blízkost Prahy nabízí i širokou škálu 

středního nebo vysokoškolského vzdělávání. Stejně tak je dětem k dispozici mnoho 

různých kroužků a sportovních oddílů v celém regionu. 

Přestože domov splňuje vysoký standard a plně pokrývá zákonem vymezenou činnost, 

vedení má stále zájem rozšiřovat své aktivity tak, aby v dosažitelné míře uspokojovaly 

i další oprávněné potřeby jednotlivých dětí. [dd-lety.wz.c,4]

2.5.9 Středisko výchovné péče Kolín  

Středisko nabízí pomoc těm, kdo mají problémy sami se sebou, ve škole, problémy 

s jakoukoliv návykovou látkou, s hraním na hracích automatech, nebo se ocitl 

v náročné životní situaci apod. 
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Dále nabízí jakoukoli krizovou intervenci přímo ve škole, práci s kolektivem třídy 

(šikana, toxikomanie, vztahy mezi spolužáky …). Účast na rodičovských schůzkách –

informace o problémech dané věkové skupiny a možném ohrožení těchto dětí. 

Konzultace pro učitele, výchovné poradce, jiné odborníky pracující s mládeží, pro 

širokou veřejnost, metodickou pomoc. [http://www.dud.cz,5]

2.5.10 Středisko výchovné péče Slaný 

Středisko výchovné péče ve Slaném nabízí všestrannou preventivně výchovnou a 

psychologickou péči dětem, mládeži a jejich rodinám s negativními a sociálně 

patologickými jevy chování (pokud zde nejsou důvody pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních), s osobnostními, psychickými 

a školními problémy. Středisko pečuje o klienty zpravidla ve věku od 6 do 19 let, 

popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání. Vykonává činnost poradenskou, 

terapeutickou, výchovně vzdělávací a diagnostickou. Nabízí klientům okamžitou 

pomoc, radu nebo systematickou péči. Pracuje s rodinami klientů, ale i pedagogickými 

a sociálními pracovníky. Základním principem přijetí do střediska a účinnosti 

výchovného a psychologického působení je svobodné rozhodnutí klienta a rodičů, 

ochota rodičů či zákonných zástupců ke spolupráci. [http://www.svpslany.cz,6]

2.5.11 Cesta – Řevnice

Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí.

Kapacita tohoto oddělení je 12 klientů. Oddělení je koedukované, kam je možné 

umísťovat chlapce i děvčata do 18 let, což je horní věková hranice. Pokud jde o 

věkovou hranici spodní,  jde o děti mezi 15 a 16 lety, po dokončení základní školní 

docházky. 

Cíle pobytu

Základní myšlenkou programu je navazování terapeutické spolupráce s mladistvými 

problémovými uživateli drog, u kterých jsou už jasně definovatelné ztráty, které jim 



26

tento životní styl přinesl, kteří svou situaci nahlížejí a sami stojí o změnu. Cílem 

pobytového programu v trvání osmi týdnů je umožnit dětem zastavit se na cestě do 

závislosti. Ambicí není a ani nemůže být vyléčení a trvalá celoživotní abstinence, ale 

poskytnutí možnosti a dostatečného prostoru ke změně již fungujícího scénáře 

uživatele drog za scénář jiný, ve kterém drogy nejsou, nebo ke změně postoje k léčbě 

jako takové. 

Cílová populace 

Bez ohledu na to, zda jde o pobyty dobrovolné nebo zda potenciální klient má soudem 

nařízeno výchovné opatření, je třeba jasně vymezit, že klientem oddělení je 

problémový uživatel drog, který svou situaci nahlíží a sám stojí o změnu. Je velmi 

důležité aby, pokud ke změně skutečně dojde, měl klient i jiné možnosti než návrat do 

restriktivního zařízení, které jej poslalo nebo do prostředí, které je pro něj z určitých 

důvodů rizikové. Kromě těchto variant se nabízejí i jiné alternativy. V případě, že jde již 

o definovatelnou a diagnostikovatelnou závislost, je to zprostředkování déletrvající 

léčby ve zdravotnickém zařízení, případně terapeutické komunitě. V jiných případech je 

možné doporučit změnu zařízení náhradní výchovy nebo podpořit návrh na zrušení 

soudem nařízeného výchovného opatření. Je možné hledat i jiné varianty. Toto zařízení 

není určeno pro tzv. experimentátory, tedy pro mladé lidi, u nichž je v popředí pouze 

porucha chování, často ve spojitosti s dnes běžným kouřením marihuany a více méně 

epizodním kontaktem s těmi typy drog, které doplňují, případně charakterizují životní 

styl určité části mladé generace (extáze, halucinogeny, s jistými výhradami pervitin), i 

když rizika tohoto životního stylu není možné podceňovat. 

Způsob přijímání klientů

Oddělení realizuje pobyty dobrovolné na žádost rodičů, se kterými sepisuje dohodu o 

dobrovolném pobytu, závaznou pro obě strany. Přijímá i klienty se soudem nařízeným 

výchovným opatřením (předběžné opatření, ústavní výchova), kdy je nezbytné 

doporučení příslušného výchovného nebo diagnostického ústavu.
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Pro přijetí k pobytu je nezbytné splnit několik podmínek. Klient musí být při příjmu 

toxikologicky „čistý“. Provádí se orientační zkouška na metabolity, která musí být 

negativní. Somatické vyšetření, které vyloučí psychiatrickou diagnózu, organické 

onemocnění a tělesné nebo smyslové vady, které by klientovi znemožnily absolvování 

programu v plném rozsahu.

Struktura pobytu

Doba pobytu je osm týdnů, skupina je uzavřená. Všichni klienti současně nastupují 

k pobytu a současně také odcházejí.  Práce s uzavřenou skupinou, je náročnější na 

programovou skladbu, má však řadu výhod, především jasnější strukturování denního 

programu. Před nástupem klienta k pobytu je proveden sběr anamnestických údajů 

kvalifikovaným pracovníkem, komplexní vyšetření zdravotního stavu, vyšetření moče 

na metabolity a psychosociální zhodnocení stavu klienta. V rámci programu je 

zpracován individuální plán s ohledem na individuální podmínky a přítomnost 

komplikujících faktorů, je vedena průběžná dokumentace. 

Součástmi programu je skupinová a individuální psychoterapie, rodinná terapie, 

podpůrná a edukativní terapie, motivační trénink a prevence relapsu, dále zážitková 

pedagogika spojená se zátěžovými programy, jejichž cílem je mimo jiné fyzická 

regenerace a stabilizace fyzické kondice. Další důležitou součástí programu je 

arteterapie (kresba, grafika, keramika, fotografie), zvláštní pozornost je věnována 

udržení nebo opětnému navázání kontaktu se školou. Před ukončením pobytu je spolu 

s klientem stanoven plán následné péče s výstupy.  

Prodloužený pobyt (chráněné bydlení)

Po ukončení pobytu může být u klientů, u kterých jsou předpoklady, že v rámci pobytu 

budou navštěvovat školu nebo pracovat v blízkosti oddělení nabídnout chráněné 

bydlení, opět na dobu nejvýše osm týdnů. O jeho eventuelním prodloužení se 

rozhoduje individuálně. Kapacita chráněného bydlení jsou 4 lůžka.

[www.cbox.cz/sm-cesta,1]
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3 Praktická část

3.1 Diagnostický ústav Dobřichovice

Diagnostický ústav přijímá děti ze Středočeského kraje. V odůvodněných případech 

přijímá i děti z celé ČR na základě rozhodnutí soudu. Po ukončení komplexní 

diagnostiky umisťuje děti do své sítě dětských domovů a dětských domovů se školou. V 

odůvodněných případech umisťuje děti do sítí jiných diagnostických ústavů v rámci 

celé ČR, kromě DD a DDŠ i výchovných ústavů. Administrativně umisťuje děti z jiné sítě 

do sítě vlastní. 

Diagnostickému ústavu Dobřichovice územně podléhají dětské domovy a dětské 

domovy se školou ve Středočeském kraji. Do těchto zařízení umisťuje děti po 

absolvování diagnostického pobytu, zajišťuje poradenskou činnost a dále činnost 

metodicko – koordinační. Kromě územně příslušných zařízení diagnostický ústav 

v rámci resortu MŠMT spolupracuje i s dalšími zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy, středisky výchovné péče a celou sítí škol.

3.2 Klienti diagnostického ústavu

Do diagnostického ústavu jsou přijímány děti plnící povinnou školní docházku s 

nařízenou ústavní výchovou, ochrannou výchovou nebo soudem vydaným předběžným 

opatřením. Pak jde o děti, kde se jedná o preventivní, tzv. dobrovolné pobyty na žádost 

rodičů. Toto zařízení také poskytuje na přechodnou dobu azylovou výchovnou péči 

dětem, které byly zadrženy na útěku od osob odpovědných za výchovu nebo pro děti 

na útěku z jiných zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

3.3 Pobyt v zařízení

Během pobytu v zařízení jsou děti v péči několika odborných pracovníků. S dítětem 

intenzivně pracují pedagogové, speciální pedagogové (odborní vychovatelé, noční 

vychovatelé, učitelé, etopedi, popř. logoped), psychologové, sociální pracovnice. 
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Pracuje zde i zdravotní sestra, pravidelně dochází také psychiatr. Tito odborníci jsou 

v zařízení proto, aby každému dítěti pomohli se zorientovat v nové situaci, přizpůsobit 

se požadavkům zařízení. Mohou podpořit jejich včlenění do skupiny vrstevníků, 

vyslechnout i poskytnout radu. Současně však usměrňují a hodnotí jejich chování, 

kontrolují, jak respektují a plní daná pravidla. Sledují a zaznamenávají projevy chování 

dětí, jejich reakce v různých situacích, vztah k ostatním dětem a dospělým, a dále také 

vztah k sobě samým, k rodičům, ke školnímu prostředí, návykovým látkám. Nejčastěji 

je dítě hodnoceno vychovateli a učiteli, se kterými tráví nejvíce času. Ostatní pracovníci 

mají na starosti spíše diagnostické a terapeutické působení ve vztahu k dítěti či rodině, 

a také komunikaci s dalšími institucemi. 

V případě zájmu o informace či konzultaci lze členy týmu kontaktovat telefonicky nebo 

během nedělních návštěv (přítomni jsou odborní vychovatelé, službu mívá také etoped 

nebo psycholog). Je možné telefonicky si domluvit s konkrétním pracovníkem osobní 

konzultaci i mimo návštěvní den.

3.4 Výchova 

V zařízení jsou děti rozděleny podle věku, pohlaví, nebo jiných charakteristik, a to 

zpravidla do čtyř výchovných skupin. U každé skupiny se přes den střídají 3 kmenoví 

vychovatelé, v noci nastupují noční vychovatelé. Každá skupina má k dispozici vlastní 

klubovnu.

Na každý den mají vychovatelé pro děti připraven program podle nastaveného 

týdenního režimu. Denně se střídají terapeutické činnosti s činnostmi relaxačními, 

zájmovými, pracovními, kulturně či sportovně zaměřenými. V osobním volnu zbývá čas 

např. i na sledování televize, psaní dopisů, telefonáty apod.

3.5 Personální obsazení diagnostického ústavu

Vzhledem k funkci zařízení tvoří většinu personálu pedagogičtí pracovníci. Odborní 

vychovatelé pracují s dětmi během odpoledních činností, asistenti pedagoga slouží 
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noční služby. Další pracovníci, kteří se podílí na komplexní diagnostice dítěte, jsou 

zařazeni dle své kvalifikace. 

3.6 Spolupráce s dalšími resorty a institucemi

V rámci úspěšné speciálně pedagogické péče je nezbytná meziresortní spolupráce. 

Diagnostický ústav spolupracuje kromě Ministerstva školství, pod které spadá i s 

OSPOD, Ministerstvem práce a sociálních věcí, jehož pracovníci dávají podnět 

k zahájení umístění dětí do institucionální péče, se soudci, státními zástupci, Policií ČR, 

zdravotnictvím a dalšími.

3.7 Praktické činnosti zařízení

Diagnostický ústav poskytuje celoročně dětem komplexní péči v oblasti jejich rozvoje, 

výchovy i vzdělávání, pomáhá jim s integrací do společnosti, s přípravou na budoucí 

povolání apod. Ve výchovně vzdělávací činnosti je věnována zvýšená pozornost 

v oblasti sociálního rozvoje, v oblasti sociálně patologických jevů, drogové prevence, 

šikany. Během pobytu se pedagogičtí pracovníci snaží vést děti k různým činnostem, 

zejména výtvarným, sportovním, hudebním, pracovním i terapeutickým, což dětem 

umožňuje bohatou zájmovou činnost vedoucí k jejich kladnému psychickému i 

fyzickému rozvoji. [http://www.dud.cz/du dobri.html,2]
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3.8 Výzkumná část

3.9 Cíl

Hlavním cílem výzkumu bylo získat přehled o důvodech, které vedou k umístění dětí do 

diagnostického ústavu. 

3.10 Výzkumné otázky

1. Jste: Muž/Žena

2. Kolik let pracujete ve funkci sociálního pracovníka?

3. Jak byste vyhodnotili současnou úroveň ústavní péče o děti v ČR?

4. Myslíte si, že je třeba systém ústavní péče změnit?

5. Kolik dětí bylo přijato celkem ve školním roce 2009/2010 – 2011/2012?

6. Kolik dětí bylo přijato na základě?

7. Jaké byly nejčastější důvody k jejich umístění?

3.11 Metoda a technika sběru dat

Mezi důležité výzkumné nástroje vedle rozhovoru, patří i dotazník neboli dotazníkové 

šetření. Dotazníkovým šetřením se zjišťují názory, pocity, víra, znalosti, postoje, ale i 

minulé či budoucí chování respondentů. Prostřednictvím dotazníku je možné získání 

počtů respondentů za relativně krátký čas. Mezi další pozitiva dotazníku patří zajištění 

anonymity, která je přesvědčivá, nejsou zde ani vysoké požadavky na respondenty.

Jediná věc, která zde naopak může hrozit, je pokud respondenti vynechají nebo 
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neodpoví ani na jednu otázku. U dotazníku, který jsem použila pro tuto absolventskou 

práci, se mi bohužel taková věc stala. Dotazníky jsem rozeslala prostřednictvím E-mailu 

do všech dětských diagnostických ústavů. Z celkového počtu devíti dotazníků jsem zpět 

neobdržela ani jeden. 

Na základě této skutečnosti jsem požadované informace získala z veřejně přístupných 

dokumentů uveřejněných na webových stránkách zařízení. Požadované informace se 

mi podařilo získat pouze u pěti zařízení. 

3.12 Dramaturgie dotazníku

Otázky v dotazníku jsem řadila podle vhodnosti. To znamená, které jsou vhodné na 

začátku a na konci dotazníku. Důležité bylo, aby otázky na sebe navazovaly. Otázky 

jsem se snažila formulovat tak, aby se daly lehce pochopit. Pro dobrou orientaci 

respondentů v textu, jsem otázky napsala tučným písmem. 

Cílem bylo hlavně oslovit respondenty prostřednictvím úvodu na začátku dotazníku, 

kde žádám o jeho vyplnění, také zde vysvětluji, proč žádám o vyplnění dotazníku, 

k čemu poslouží jeho výsledky a pak to nejdůležitější, že jsou odpovědi zcela anonymní. 

Na konci dotazníku děkuji za strávený čas, který respondenti věnují vyplňování 

dotazníku. 

3.13 Zpracování dat

Získaná data jsem nejprve upravila transformací či kategorizací jednotlivých 

proměnných.  Údaje jsem statisticky zpracovala v aplikaci MS Exel pomocí kontingenční 

tabulky. Takto zpracovaná data, jsem pak znázornila pomocí grafů. Zpracování dat mi 

trvalo několik dní. 
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Otázka č. 1.  Jste: Muž/Žena?

Graf č. 1
[zdroj: vlastní]
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V dětských diagnostických ústavech dle výsledků průzkumu pracují ve funkci sociálních 
pracovníků pouze ženy.

Otázka č. 2. Kolik let pracujete ve funkci sociálního pracovníka?

Graf č. 2

                                                          [zdroj: vlastní]
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Dvě sociální pracovnice pracují ve svém oboru déle než 10 let, jedna do 10 let, další dvě

mají zkušenosti v praxi kratší než 5 let.
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Otázka č. 3.  Jak byste vyhodnotili současnou úroveň ústavní péče o děti 

v ČR?

Graf č. 3
[zdroj: vlastní]
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V současné době úroveň ústavní péče je hodnocena jako dobrá. 

Otázka č. 4. Myslíte si, že je třeba systém ústavní péče změnit?

Graf č. 4
[zdroj: vlastní]
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Jiné odpovědi lze shrnout následovně:

V současné době je nedostatek zařízení pro děti s autismem, problémové dívky, nutnost 

více pracovat s rodinami dětí umístěných v ústavní péči. Nebyla nalezena žádná 

stanoviska vyjadřující souhlas se změnou současného systému ústavní péče.

Otázka č. 5. Kolik dětí bylo přijato celkem ve školním roce 2009/2010–

2011/2012?

Graf č. 5

[zdroj: vlastní]
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Ve školních letech 2009/2010 – 2011/2012 bylo do institucionální péče přijato celkem 

2229 dětí. Z uvedených výsledků je patrné, že ve školním roce 2009/2010 bylo přijato 

nejvíce dětí do diagnostických ústavů. Nejnižší počet přijatých dětí byl ve školním roce 

2010/2011.
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Otázka č. 6. Kolik dětí bylo přijato na základě?

Graf č. 6

[zdroj: vlastní] 
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Ve školním roce 2009/2010 bylo přijato na základě vydaného předběžného opatření 

507 dětí, s nařízenou ústavní výchovou 244 dětí, s uloženou ochrannou výchovou 7 

dětí, na dobrovolný pobyt 16 dětí.

Graf č. 6a
[zdroj: vlastní] 
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Ve školním roce 2010/2011 bylo přijato na základě vydaného předběžného opatření 

440 dětí, s nařízenou ústavní výchovou 227 dětí, s uloženou ochrannou výchovou 6 

dětí, na dobrovolný pobyt 31 dětí.

Graf č. 6b

[zdroj: vlastní] 
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Ve školním roce 2011/2012 bylo přijato na základě vydaného předběžného opatření 

499 dětí, s nařízenou ústavní výchovou 195 dětí, s uloženou ochrannou výchovou 5 

dětí, na dobrovolný pobyt 52 dětí.

Po sečtení všech dostupných údajů vyšlo najevo, že ve školních letech 2009/2010 až 

2011/2012 bylo do ústavní péče přijato celkem 2229 dětí. Z výsledků je patrné, že stále 

častěji se umísťují děti na základě vydaného předběžného opatření celkem 1446 dětí. S 

nařízenou ústavní výchovou 666 dětí, na dobrovolný pobyt bylo přijato 99 dětí. 

Nejmenší počet dětí byl s uloženou ochrannou výchovou, celkem 18 dětí.   
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Otázka č. 7. Jaké byly nejčastější důvody k jejich umístění?

Graf č. 9

[zdroj: vlastní] 
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Na stupnici od 6 do 1 jsou seřazeny nejčastější a méně časté důvody pro umístění dětí. 

Mezi nejčastější důvody k umístění dětí do ústavní péče patří problémy se 

záškoláctvím.  

Jiné odpovědi lze shrnout následovně:

V poslední době k méně častým důvodům k umístění dětí patří sociální problémy rodin, 

které v minulosti byly poměrně častým důvodem pro přijetí dětí do ústavů.   
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4 Diskuze

Ve své absolventské práci jsem se věnovala problematice ústavní výchovy a 

diagnostickým ústavům a jako konkrétní jsem si vybrala Diagnostický ústav 

Dobřichovice. V teoretické části jsem ve stručnosti uvedla přehled zařízení a samotné 

fungování diagnostického ústavu v celé síti pro výkon ústavní výchovy ve Středočeském 

regionu. Z pohledu státu je celá síť jednotlivých regiónů dostačující a to do té míry, že 

je uvažováno o regulaci některých zařízení. Těmto úvahám však nenasvědčují počty 

umisťovaných dětí a hlavně stále se měnící struktura problémů, se kterými jsou děti do 

institucionální péče umisťovány. Na tyto trendy stát již nedokáže rychle reagovat. 

Není žádným tajemstvím, že Ministerstvo školství uvažuje do budoucna zcela změnit 

strukturu výkonu ústavní výchovy a již jedna etapa byla započata. Samotné nařízení 

však v kontextu s množstvím práce oddělení OSPOD a počtu jednotlivých sociálních 

pracovnic je v příkrém rozporu s možností, aby tyto úkoly byly alespoň z větší části 

splněny a přinesly potřebná řešení v zájmu dítěte.

Pro absolventskou jsem zvolila získání potřebných informací formou strukturovaného 

dotazníku. Dotazníky jsem rozeslala do všech, tedy do devíti dětských diagnostických 

ústavů se žádostí o vyplnění a zaslání zpět. Ač jsem v dotazníku nepožadovala žádná 

důvěrná data, k vyplnění dotazníků ze strany diagnostických ústavů nedošlo. Na 

základě této skutečnosti jsem požadované informace získala z veřejně přístupných 

dokumentů uveřejněných na webových stránkách zařízení. Domnívám se, že tento 

nezájem o zasílání dat k výzkumům je následkem proslýchaných změn a u některých i 

zrušení zařízení. Z těchto důvodů zřejmě dochází k naprostému nezájmu zúčastnit se 

na výzkumu. Dále je překvapivé, že došlo ke shodě hodnocení výkonu ústavní výchovy, 

jako dobré a vyžadující přizpůsobení zařízení k momentálnímu trendu vývoje a důvodů 

umisťovaných dětí do institucionální péče. Domnívám se, že by bylo vhodné při 

vytváření koncepce výkonu ústavní výchovy přihlédnout i k těmto názorům a 

zkušenostem.  Ač vzorek získaných informací je minimální i přesto se při srovnávání 

potvrzuje, že důvody umisťování dětí do institucionální výchovy se mění s vývojem 

společnosti. Tyto trendy je možné a to zcela pravidelně a detailně shromažďovat, 

vyhodnocovat a po té je možné i aktuálně přizpůsobovat výkon ústavní výchovy. Pro 
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tyto případy by bylo vhodné, aby Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí sjednotilo a postupovalo při řešení těchto otázek, protože dětské diagnostické 

ústavy spadají do kompetence MŠMT a oddělení OSPOD pod kompetence MPSV.   

Z výzkumu je zcela patrné, že současný trend pro umístění dětí do institucionální péče 

je záškoláctví, což je jednoznačně selhání rodičů ve výchově a dohledu nad dítětem 

oproti předešlým obdobím, kdy častějším momentem umístění dítěte do 

institucionální péče byly sociální podmínky rodin. V závěru bych se chtěla zastavit i u 

samotného systému výkonu ústavní výchovy. Z výzkumu a jeho vyhodnocení vyplynulo, 

že i v tomto systému jsou patrné mezery, které je třeba řešit. Při pohledu na zařízení, 

ve kterých je výkon ústavní výchovy vykonáván je již na první pohled vidět, že toto 

prostředí je zcela odlišné od běžného standardu mnohých rodin. Tím chci říci, že děti 

zde jsou převychovávány v ideálním prostředí, ale při návratu do společnosti, tyto 

podmínky mít nebudou a ve většině případů spadnou zpět na dno společnosti. 

Z tohoto důvodu bych se přikláněla k budování přirozeného prostředí a to by z mého 

pohledu ušetřilo mnoho finančních prostředků na zcela zásadní věci.  
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Závěr

Téma své absolventské práce jsem si vybrala z důvodu několikaletého působení v 

Diagnostickém ústavu Dobřichovice. Ve své absolventské práci jsem se snažila přiblížit 

systém umisťování dětí do institucionální péče, práci s dětmi v diagnostickém ústavu a 

umisťování do následné péče. 

Jak jsem ve své absolventské práci popsala diagnostický ústav, je instituce, která je 

rozcestníkem pro děti, které se do institucionální péče dostaly na základě rozhodnutí 

soudu nebo se souhlasem rodičů. Při vyhodnocení získaných údajů k důvodům 

umisťování dětí již naznačilo, že ve většině případů problémových dětí je nezvládnutí 

výchovy dětí rodiči. Dalším z vlivů na výchovu dětí je působení negativními vlivy dnešní 

společnosti. V neposlední řadě se na množství umisťovaných dětí odráží i vysoké 

procento s psychiatrickými poruchami. Vzhledem k popisovaným problémům dětí je ze 

strany společnosti třeba zajištění vysoce erudovaných odborníků na odhalování 

nejrůznějších poruch chování. Na základě výsledků je práce s těmito dětmi daleko 

účinnější a je možnost nápravy. Proto práce diagnostických ústavů má jeden 

z klíčových významů při umisťování dětí do následné péče. Jak již bylo zmíněno, je 

systém pro výkon ústavní péče členěn na zařízení podle závažnosti a potřeb dítěte. 

V těchto zařízeních je s dítětem pracováno dle doporučení a výsledků provedeného 

diagnostického pobytu. 

V některých případech dochází k tzv. rediagnostice a to na základě zcela 

nepředvídatelných reakcí dítěte. Vzhledem k tomu, že diagnostický ústav je stále 

v úzkém kontaktu se zařízeními v jeho působnosti, je práce s dětmi v mnoha případech 

velice účinná a dítě se může vrátit do rodinného prostředí. Zde však přichází další fáze 

státu a to prostřednictvím tzv. terénních sociálních pracovnic, které dohlížejí na situaci 

v rodinách a mají dítě pod kontrolou. 

V mnoha případech však toto řešení není možné a to z důvodů nefunkčnosti rodiny a 

prostředí, které je zcela nepodnětné k výchově dítěte. V těchto případech je práce 

sociálních pracovnic oddělení OSPOD, aby prošetřily všechny možnosti pro možnost 

návratu dítěte do jiného rodinného prostředí a to např. k prarodičům dítěte či jiným 

příbuzným nebo do náhradní rodiny, i přesto sociální pracovnice se snaží s rodiči dítěte 
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pracovat na nápravě a možnosti vrácení dítě do rodiny. Pro tuto práci je však ze strany 

OSPOD velice málo možností k uspokojivému stavu a to z důvodů nedostatku 

sociálních pracovnic na množství případů. Pokud tato možnost není, zůstává dítě 

v institucionální péči státu.  
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Резюме

Случае работа запасной заботы

Эта выпускная работа направлена на случаи работы в институциональном уходе. 

В теоретической части рассматривает актуальность институционального ухода и 

адаптации детей на пребывание в учреждении. 

Далее, приводится система размещение детей в институциональном уходе, 

работа с детьми в диагностическом инситуте и размещение с последующим 

уходом. Приближает работу субъектов находящихся в его компетенции. 

В рамках   теоретической части  дипломная  работа подчеркивает  выводы, на 

основании  каких решений дети размещаются в диагностических  учреждениях. 

Практическая часть содержит количественные данные по этому вопросу. Она 

состоит из двух частей. Первая часть знакомит с диагностическим учреждением  в 

качестве института. 

Вторая часть представлена собственным опросом, который был проведен 

формой анкети в детских диагностических учреждениях в Чешской республике. В 

анкете были использованы открытые вопросы и полученные данные были 

обработаны в таблицах и графиках. 

Заключение выпускнoй работы посвященo размышлению над формированием 

естественной среды для детей, чтобы они не находились в специализированных 

учреждениях.

Ключевые слова: институциональный уход, социальный работник , образование 

общества в целом, диагностический институт.
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Příloha č. 1 - dotazník

Dotazník

Dobrý den,

jmenuji se Jitka Straňáková a jsem studentkou dálkového studia IV. ročníku Vyšší 

odborné školy, střední odborné školy a základní školy MILLS, s.r.o. v Čelákovicích, obor 

sociální práce. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého anonymního 

dotazníku, který využiji v praktické části mé absolventské práce na téma „Případová 

práce v institucionální péči. S pomocí dotazníku bych chtěla získat informace a 

poznatky sociálních pracovníků a o dětech umístěných v diagnostických ústavech. 

Dotazník je samozřejmě anonymní a za jeho vyplnění a navrácení předem děkuji.

1. Jste:   Muž / Žena (nehodící se škrtněte)

2. Kolik let pracujete ve funkci sociálního pracovníka?

a) do 5 let

b) do 10 let

c) víc než 10 let 

3. Jak byste vyhodnotili současnou úroveň ústavní péče o děti v ČR?

a) nedostatečná

b) dobrá)

c) vynikající

d) jiná odpověď

4. Myslíte si, že je třeba systém ústavní péče změnit?

a) určitě ano

b) ano, částečně

c) ne

d) jiná odpověď
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Příloha č. 1 - dotazník -  pokračování

5. Kolik dětí bylo přijato celkem ve školních letech 2009/2010 až 2011/2012 (uveďte 

počet)

 a) 2009/2010 …………………

 b) 2010/2011 ………………..

c) 2011/2012 ………………..

6. Kolik dětí bylo přijato na základě?

Školní rok:                            2009/2010             2010/2011                      2011/2012               

a) vydaného PO                   ……………                  ……………                            ..............                 

b) nařízení ÚV                      ……………                   ……………                            ……………                  

c) uložené OV                      ……………                    ……………                            ……………                    

d) dobr. pobyt                     ……………                    ……………                            ……………                   

7. Jaké byly nejčastější důvody k jejich umístění?(na stupnici od 1 do 6 seřaďte 

důvody s tím, že č. 6 je nejčastější důvod a č. 1. nejméně častý důvod? 

…………… nepodnětné rodinné prostředí

…………… psychiatr. problémy

…………… ztráta rodičů

…………… závadové chování (trest. činnost, drogy, alkohol)

…………… záškoláctví

…………… jiné důvody, uveďte jaké               

Děkuji Vám za Váš strávený čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku.
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Příloha č. 2 - fotografie zařízení

Diagnostický ústav Dobřichovice

                 

Cesta – Řevnice                               Středisko výchovné péče Slaný
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        Příloha č. 2 - fotografie zařízení

Dětský domov Lety

               




