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ABSTRAKT 

Abstrakt česky  
Teoretická část je věnována charakteristice, formám i důsledkům sociálně patologických 

jevů, závislostem na návykových látkách. Výzkumný problém byl zaměřen na vlivy, které 

vyvolávají sociálně patologické jevy, jejich vznik a důsledky.  

Klíčová slova: 

Sociálně patologické jevy, delikvence, agresivita, závislost, krádeže, socializace, rodina, 

rozvod.  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Theoretical part of this thesis is devoted to the characteristics, forms and consequences of 

social pathologies, drug addiction and thefts. The research problem was focused on factors 

that causes social pathologies, their formation and their consequences. 

 Key words:  

Socio-pathological phenomena, delinquency, aggression, addiction, thefts, socialization, 

family, divorce.  
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Motto:  „Nemám rád drogy, ale ony milují mně.“ 
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ÚVOD 

Dnešní doba s sebou nese spoustu problému, které je nutno řešit a nad kterými bychom 

neměli zavírat oči. Výrazným tempem rostou nejrůznější formy patologického chování a 

hlavně kriminalita u lidí všech věkových skupin znamená pro dnešní svět velmi vážný spo-

lečenský problém. Tyto naše obavy z různých násilných aktivit vyvolávají neustále snahy o 

nalezení příčin a vysvětlení patologického chování.  

Příčiny patologického chování a kriminality jsou ale natolik složité, jsou neustále ovlivňo-

vány mnoha specifiky, že jejich úplné vystižení je velmi složité. Podle Vykopalové (2001) 

naše společnost prošla celou řadou společenských zlomů a přerodů, ovlivnily ji různé ne-

žádoucí změny ve světě. Jde především o kriminalitu, ale i všechny ty, které naši spole-

čnost doprovázejí od jakživa - nezaměstnanost, nepřipravenost lidí na nové situace, nezna-

lost řady vzorců modelového chování hlavně u mladé generace, chyby v procesu socializa-

ce, které pak mají za následek mnoho podob patologického chování. Důležitou rolu kraje i 

nízké právní vědomí v případě dodržování závazných společenských norem.   

 Jsou to především sociálně patologické problémy u dnešní mládeže. I já jsem se ve svém 

životě setkala s jedním mladým člověkem se sdruženými problémy z hlediska sociálně 

patologických jevů. Jednalo se o záškoláctví, drogovou závislost, nezaměstnanost, agresi-

vitu vůči matce i delikventní chování – krádeže, vloupání, atd. I když se musím přiznat, že 

při výběru tématu své bakalářské práce jsem měla téměř jasno. Donedávna jsem pracovala 

jako personalista ve výrobní firmě a za téměř 20 let mé praxe pro mě bylo možné jediné 

téma a tou je zaměstnanost versus nezaměstnanost. Za tato léta jsem poznala odlišnosti při 

získávání nových zaměstnanců před lety a nyní a hlavně pohyb zaměstnanců ve firmě. Před 

lety bylo získávání odborníků pro personalistu zajímavým oříškem, musel hledat, přesvěd-

čovat, nabízet benefity. Jiné je to v dnešní době, kdy se na nabízenou volnou pracovní po-

zici přihlásí nejen několik desítek uchazečů, ale dokonce i několik set uchazečů a jde vět-

šinou o vysoce kvalifikované lidi, se zájmem o práci. Nyní je problém si spíše práci udržet. 

Ze ztráty zaměstnání nastává pro jednotlivce i jeho celou rodinu finanční krize. Prostě po-

hroma pro celou rodinu. Je s podivem, že i v této době se neustále setkáváme s lidmi, nebo 

s určitými skupinami lidí, kteří pracovat nechtějí a tento životní úděl jim i přes problémy 

všude, kam se podívají, vyhovuje. A smutné je, že se to týká především mladé generace, 

které by měla být plná ideálů, plánů do budoucna, nezatížení a připravení vytvářet nové 

hodnoty. Je to beznaděj, je to nechuť do práce? Kde to vzniklo? Setkala jsem se 
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s chlapcem, dnes je to již mladý muž, který nejenže nepracuje, ale je drogově závislý a 

tudíž má velký problém. Nejen jeden. Jsou lidé závislí na drogách všichni na konci své 

cesty? Proč je berou, když předem každý ví, jak jsou moc nebezpečné? Proč se tolik lidí ve 

snaze uniknout problémům tohoto světa vydává na tu lehčí cestu, bylo to pro ně už od za-

čátku lákavé? Zvědavost? Psychoaktivní látky poskytují lidem únik – není to jen chabá 

iluze o něčem úžasném? Už děti ve školách se učí, že používání psychoaktivních látek má 

nepříznivé účinky. I přesto se jich lidé nedokázali zcela zříci.  I přesto se lidé dnes a denně 

nechají ovlivnit těmito látkami. Látkami, které vyvolávají v jejich osobě žádoucí pocity. 

Ty je jen po určitou dobu zbaví nejistoty, strachu, navenek zlepšuje jejich sebehodnocení, 

dosahují rychlého a snadného uspokojení (Vágnerová, 2004). 

Kde je jádro problému? Který problém je hlavní? Je to problém bezdomovectví, nezaměst-

nanosti, závislosti na drogách, zavržení rodinou, majetková trestná činnost, dluhy? Co 

všechno je původcem tohoto stavu? Co všechno dovedlo tohoto chlapce až do stavu, ve 

kterém se nachází nyní? Mnoho z nás se setkává s bezdomovci, drogově závislými či ne-

zaměstnatelnými jedinci, ale málokdo se zamyslí nad tím, co tyto lidi ovlivnilo, že svůj 

život vedou právě tímto způsobem, kde byly ty zlomové okamžiky jejich života, které je 

vedou, pro nás nepochopitelným směrem, jak málo možná chybělo k tomu, že z nich mohli 

být věhlasní matematici, vědci, lékaři nebo umělci.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY 

Stanovení, co je patologické, se odvíjí od pojetí normality akceptované danou společností.   

Sociální patologie je označením pro všechny jevy, které jsou v dané společnosti nenormál-

ní nebo všeobecně nežádoucí. Sociálně patologické jevy provází různé konflikty. Tyto 

konflikty mohou být individuální, skupinové, meziskupinové i společenské, pokud není 

dosažena určitá potřeba, dochází k frustraci, napětí.  

 

1.1 Historie delikvence 

Již v minulém století byly typy delikventního chování předmětem studií odborníků zamě-

řených na delikvenci, ale ti zjišťovali především degenerativní znaky odpovídající rodilým 

zločincům – např. pověstné Lombrozovo ucho (konec 19. stol.), nebo Darwinova teorie že 

někteří jedinci mají ke svým zvířecím předkům vývojově blíže než jiní, podle amerického 

antropologa Hootona ve 30. letech studoval degenerativní stigmata ve tvarech lebek zlo-

činců, či Kretchmerova typologie delikvence čtyř typů tělesné stavby – pyknické, lepto-

somní, atletický a smíšený.  

Delikvence je chování, a dědičnost je jeden z faktorů, které jej ovlivňují. Dokonce genetic-

ká dispozice je mnohdy odpovědná za sníženou sebekontrolu nebo hyperaktivitu. Genetic-

ká vloha zvyšuje pravděpodobnost, že na jeho chování budou mít vlivy i další činitelé, kte-

ří ovlivní delikventní jednání (Matoušek, Kroftová 2003). 

Existuje velké množství druhů sociálně patologických jevů v současné společnosti. Je to 

například – záškoláctví, agresivita, či šikana, delikvence a kriminalita, týrání, drogové zá-

vislosti, bezdomovectví, sebevražednost, členství v různých sektách i extrémistických sku-

pinách, atd. 

 

. 
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1.2 Pojmy 

Agrese  

Rozlišujeme individuální agresi, kterou páchá jednotlivec a společenskou agresi, která je 

charakteristická jednáním velkých sociálních skupin orientujících se na organizovaný zlo-

čin. Je jednou z příčin delikventního a kriminálního chování, se stále více vyskytuje i 

v poměrně nižších věkových kategoriích. Proto se stále hledají příčiny vzniku tohoto násil-

ného chování. Freudova teorie zpočátku propagovala základ v pudovém hnutí, později se 

přikláněl k destrukci člověka v souvislosti s instinktem smrti. Teorie J. Dollarda – frustrač-

ní teorie agrese – agrese je vždy důsledkem frustrace. Každopádně výzkumy prokázaly, že 

skutečně frustrace je jednou z mnoha motivačních proměnných při některých agresivních 

jednáních (Vykopalová, 2001). 

 

Delikvence 

Za delikventní chování lze označit takové chování, které je lehčí formou porušování etic-

kých, společenských nebo právních norem. Jde o méně závažnou trestnou činnost.  Toto 

chování ještě nemusí být spojeno s právními důsledky. Jde o přestupky epizodické nebo se 

sériově opakující, je charakteristické pro mladší věkovou skupinu- děti a mladistvé. Do-

pouštějí se ho nečastě jedinci s etickým narušením. Bohužel delikvence u mládeže stále 

roste. 

 

Depravace 

Jde o úpadek osobnosti, může jít o jedince s dostatečně nevyvinutou morální i citovou ob-

lastí. Má souvislost s určitým zanedbáváním v oblasti výchovy, ale i při alkoholovém nebo 

drogovém úpadku osobnosti. 

 

Deviace 

Z latinského slova odchylka = je to vlastně odchýlení se od normy. Primární deviace je 

porušením normy na základě podnětu (např. nadužívání alkoholu jako reakce na 

ztrátu zaměstnání). Sekundární deviace je důsledkem reakce člověka na chování ostat-

ních, na jejich označení či projevený postoj (dítě se identifikovalo s přisouzenou rolí „pro-

blémového dítěte“ a chová se podle očekávání svého okolí).   
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Kriminalita 

Dochází k porušování stanovených pravidel a norem ve společnosti, čili protispolečenské 

chování. 

 

Norma 

Aby jevy nebo chování byly nazvány deviantními, musíme se nejprve ujasnit co je normál-

ní. Norma = z latiny měřítko, označuje všechno, co je ve společnosti běžné a osvědčené. 

Jedná se nejčastěji o zvyky i obyčeje, zákony a hodnoty ve společnosti respektované. Od-

chylky od normy jsou posuzovány různě a to podle tolerance společnosti, čili jsou závislé 

od kultury dané společnosti, různé v jednotlivých historických etapách – normy se mění v 

průběhu času. 

 

Sociální patologie 

Jde o všechno, co je ve společnosti nenormální, nežádoucí, neboli co je společensky ne-

bezpečné, jako jsou různé formy deviantního chování. Sociálně patologické jevy se člení 

na:  

• Negativní společenské jevy – nezaměstnanost, fluktuace, bída, nemocnost, úrazo-

vost, populační nerovnost, rozvodovost, které jsou méně nebezpečné pro celou spo-

lečnost a v naší společnosti celkem tolerovány. 

• Asociální společenské jevy – výtržnictví, vandalismus, šikana, sprejerství, extré-

mismus, xenofobie a rasismus. 

• Sociálně patologické jevy – kriminalita, různé formy závislostí (drogy, alkohol), 

sebevraždy.  

 

Sociální prevence 

Snaží se o předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Tato preventivní opatření se u 

nás vyskytuje jako primární, sekundární a terciální prevence sociálně patologických jevů.  

 

Primární prevence je zaměřena na všechny věkové kategorie a vytváří tak optimální 

podmínky na správný sociální vývoj každého jedince. Zajišťují ji různé instituce formou 

činností ve volnočasových centrech, popřípadě školy formou besed pro žáky. 
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Sekundární prevence má za úkol zachytit chybu v sociálním vývoji jedince již v prvním 

stádiu, kdy pro ohrožené jedince zajišťuje opatření k zábraně šíření sociálně patologických 

jevů mezi ostatní jedince. Ohrožení jedinci, jako jsou děti a mládež, jsou skupinou, která 

zatím experimentuje s drogou. Tuto činnost již zajišťují kontaktní centra, nebo linky důvě-

ry.  

 

Terciální prevence má za úkol předcházet zhoršování stavu, případným recidivám, ale 

také snažit se snižovat všechny negativní důsledky sociálně patologických jevů. Cílovou je 

skupina osob, která je již závislí na drogách, či další jedinci, u nichž již problém existuje. 

Jedná se např. o pomoc drogově závislým výměnou jehel apod.  

 

Úkolem prevence sociálně patologických jevů je předcházet vzniku i jejich dalšímu mož-

nému šíření. Vytvořit prostor formou informací i přímou realizací v oblasti prevence, tím 

pádem zabraňovat k šíření sociálně deviantního chování dětí a mládeže. 

 

1.3 Normalita  

Nic se neděje jen tak. Za normálních okolností se člověk většinou chová nenápadně, ale 

pokud se za některých okolností změní podmínky, začne reagovat nestandardně a zazna-

menáváme výkyv v jeho chování. Samozřejmě, že člověk může kdykoli zareagovat na růz-

né vypjaté situace a výkyv v jeho chování můžeme zaznamenat také, ale pokud budeme 

hodnotit divný projev, je nutno vzít v úvahu o koho jde, jaká je to osobnost a jaké jsou jeho 

vlastnosti i kompetence a také momentální situaci, kdy se takto projevuje. Jedním ze zá-

kladních vlivů je prostředí, ve kterém žil v minulosti i nyní. 

Vývoj osobnosti každého z nás závisí na genetických předpokladech, ale i na zkušenosti, 

kterou v průběhu života získal, tj. na učení. Rizika mohou vznikat jednak z důvodů gene-

tického potenciálu a narůstat pokud dítě bylo vychováváno nevhodným způsobem, naopak 

leckdy je lze zmírnit výchovou, která by nežádoucí projevy neposilovala. Ale to je velmi 

těžko dosažitelné, protože dítě vyrůstá v rodině, kde rodiče porušují právní normy nebo 

dítě jednoznačně poškozují (Vágnerová, 2004). 

 Proto pokud chceme pochopit psychické poruchy je nutno znát příčinu jejich vzniku. A 

my potřebujeme v první řadě poznat, co je normální. Co je tedy normální? Zpravidla se 
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jedná o běžné chování, o vhodném přístupu jedince v jeho sociální roli v rámci norem a 

očekávání platné v dané společnosti. Ale i normy ve společnostech jsou různě tolerována a 

během času se mění. Také normalita u dětského chování je tolerována více než u dospě-

lých. Také je odstupňována u jednotlivých fází vývoje dětského chování, jiná je tolerance u 

batolat, jiná u dětí předškolního věku a jiná u dětí v pubertě. Nejedná se ale o různé tole-

rance jen u dětí, ale i u starších lidí, jejichž výkyvy chování se předpokládá úbytkem jejich 

kompetencí. Norma je tudíž chápána jako obtížně a nejednoznačně vymezený akt (Vágne-

rová, 2004). 

Dříve se přikládal velký vliv dědičnosti, modernější přístupy připouští již značný vliv pro-

středí, které formování jedince ovlivňuje. Důležitá je však výchova rodičů, se kterými se 

dítě identifikuje. Příčinou bývají nestabilní rodiny, rozvodovost, nezaměstnanost, drogová 

závislost jako únik od reality. Vznik nového společenského uspořádání klade na jedince i 

rodinu vysoké nároky, dochází ke zvýraznění patologických projevů v rodinné výchově. 

Negativní vlivy společenské, rodinné i individuální daleko více produkují nejrůznější for-

my agresivního chování a podílejí se na vzniku další kriminální činnosti, jako je drogová 

závislost, loupeže, krádeže, apod (Matoušek, Kroftová, 2003). 

 

1.4 Socializace 

Člověk se jako osobnost nerodí, on se jí po čas života stává. Na svět přicházíme každý 

z nás jako biologická bytost, která je vybavená určitými předpoklady na společenský život, 

na život ve společnosti. Prostředí, ve kterém vyrůstáme, má na nás i na naše chování velký 

vliv. To, jak pořád vstupujeme do interakcí s jinými, hodně ovlivňuje naše postoje, hodno-

ty, naše jednání. Poznáváme vazby mezi jednotlivci, kteří společnost tvoří, a sami se stá-

váme nedílnou charakteristickou součástí společnosti. Socializace však také pokládá zákla-

dy naší vlastní individuality a svobody (Giddens, 2006). 

K socializaci každého člověka dochází v rodině, když dítě začne vnímat svůj svět pomocí 

svých rodičů. Proces vývoje lidského jedince od  bezmocného novorozence až po hotového 

člověka, kterýsi sám sebe uvědomuje a orientuje se v kultuře, ve které žije, označujeme za so-

cializaci. I novorozenec má určité své potřeby a nároky, které ovlivňují chování jeho blízkých. 

Dítě je od začátku aktivním činitelem procesu socializace. Socializace tak vytváří spojení mezi 

jednotlivými generacemi. Každému rodiči tedy narození jeho dítěte přináší změnu do života, 

najednou se stávají zodpovědní za  výchovu svého dítěte, a sami přitom dění získávají nové 
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zkušenosti. Tím, že se dospělý člověk stane rodičem, mění se výrazným způsobem jeho role a  

veškerá jeho další činnost se po zbytek života spojuje s jejich dětmi (Giddens, 2001). 

Socializace sice znamená formování vlivy, které vycházejí ze sociálního – a jeho prostřed-

nictvím i z kulturního – prostředí jedince, avšak podle Bandury „nejdůležitějším konečným 

cílem úspěšné socializace je nahrazení externích sankcí interní kontrolou.“ Bandura tím 

sleduje sociální vývoj jedince. J. Piaget i jiní vývojoví psychologové zkoumali sociální 

vývoj, který směruje od vnější kontroly chování každého jedince prostřednictvím vnitřního 

sebe zpevňování (Nakonečný, 1999). 

Člověk jako osobnost nikdy nenarodí - člověk se osobností teprve musí stát. 

     Smyslem procesu socializace je humanizace jednotlivce, polidštění onoho “kulturního 

barbara“, v našem případě novorozence. Ne tedy pouhé vřazení jedince do systému spole-

čenských vztahů a souvislostí, ale jak říká maďarská autorka Emoke: v relaci člověk – spo-

lečnost, jde o problém „vypracování lidské podstaty“, nikoliv pouze o „ zespolečenštění 

individua“, jeho „vřazení „ do hierarchie vztahů, pozic a rolí (Emoke, 1983 in Řezáč, J. 

1998). 

1.4.1 Funkční socializace 

Je otevřenou růstu a vývoji osobnosti tím, že překonává omezení jednotlivých prostředí a 

vytváří kulturu směřování k vyšším hodnotám vzájemného pochopení, solidarity a pomoci.  

Jedinec si přisvojuje hodnoty a normy, zabezpečující sounáležitost vzájemně se respektují-

cích lidí, napomáhajících si v individuální personalizaci (Helus, 2007). 

 

1.4.2 Nefunkční socializace 

Vyčleňuje jedince ze širších okruhů lidské pospolitosti. Jedinec je ovládán hodnotami a 

normami, které jej orientují k životu proti druhým lidem, či na jejich úkor, anebo paralyzu-

jí potenciality jeho rozvoje tak, že je socializačně zmrzačen. Pokud nefunkční socializace 

nabude závažných podob, takže vyvolává reakce společnosti – její efekty označujeme za 

deviace. Je to odchýlení od soustavy hodnot, norem a zvyklostí, kterými se řídí ve své 

většině společnost a které zakládají nutný řád mezilidského soužití. Ohrožuje společnost, 

která se vůči ní brání – trestá osoby, které deviují.  Deviace tedy zpětně ohrožuje ze strany 

společnosti i samotného devianta. 
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      Společnost se brání také tím, že aplikuje proti deviantům nápravná opatření – léčbu, 

resocializaci či převýchovu. Deviace nejsou jen výsledkem nefunkčnosti a dysfunkčnosti 

socializace, ale i působením faktorů biologických – dědičným dispozicím. Prokázány jsou 

následky drog a farmak. 

 

1.4.3  Příčiny nefunkční socializace 

  Hlavními příčinami v sociální souvislosti života, a hlavní činitelé socializujícího pro-

středí jsou:  

1. raná deprivace – citová deprivace v dětství – absence pevné citové vazby k pečující oso-

bě – rané připoutání – pečující osoby (matky), u dítěte dochází k strádání – citově sociální 

deprivace. Má vážné a dlouhodobé (i trvalé) následky. Příznaky – deprivační syndrom – 

jedinec ztrácí způsobilost vnímat lásku druhých lidí k sobě a projevovat ji vůči nim (nemá 

znalosti způsobů jak vyjádřit emoce).   

2. traumatické a životní krize, tíživé situace – traumatická krize – vyvolaná náhlou, otřes-

nou událostí, kdy je jedinec uvržen do nezvládnutelného šoku jako např.: vážný úraz, zmr-

začení, vážná nemoc, způsobující odloučení dítěte od rodiny, rozlukou rodičů, jejíž příčiny, 

projevy a důsledky vrhají dítě do bolestivého a bezvýchodného zmatku, s pocity zoufalství, 

smrt blízké osoby, zneužití, agresivní napadení, hluboké životní zklamání. 

3. deviace na základě anomie – jedinec (i skupina) shledává, že dodržování platných spole-

čenských pravidel, jej nedovede k cíli, které považuje za nezbytné pro žádoucí společenské 

sebe etablování. Anomie je specifický druh konfliktu, k jehož řešení se jako alternativa 

nabízí deviace – porušení norem. 

 Zvládnout anomii lze:  

1) rezignující konformismus – jedinec akceptuje hodnoty dané společností, smíří se 

s životem o ničem a na cíle rezignuje. 

2) proti normativní inovace – akceptuje hodnoty, ale porušuje platné normy (pod-

vod, krádeže).   

3) ulpívající ritualizace pravidla- drží se normy, i když nevede k cíli, kterého by rád 

dosáhl. Přemáhá pokušení porušit je tím, že o to více dbá o dodržení do nejmenších 

detailů.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 21 
 

4) únik do alternativních způsobů života – jedinec reaguje na anomii tak, že rezig-

nuje na hodnoty i na normy a volí způsob života s jinými alternativními hodnotami 

a normami. (ekologické hospodaření, prostý způsob života). 

 5) vzpoura – angažuje se v aktivitách, usilujících o radikální změnu poměrů, které 

vytváří anomické situace (radikálové) 

4. Deviace na základě osvojené subkultury – etnicita, majorita, minorita, kulturní tradice, 

vrstvy, třídy, iniciativy a hnutí.  

5. Deviace na základě stigmatizace – nálepkování podle Beckera (1974) – společnost po-

važuje některé znaky lidí za hodné pozornosti, svědčí o něčem, co není normální, správné, 

čeho je třeba se bát. 

Transcedence – personalizovaný člověk není spoután sám sebou, egoismem, ale vidí se i 

svůj život v kontextu s nadřazenými hodnotami a zájmy, které jej povznáší, je schopen 

oběti (Helus, 2007). 

 

1.4.4 Činitelé, mající vliv na socializaci 

l Rodina – zde se poprvé setkáváme se společností a poznáváme základní hodnoty a 

normy chování. Poznáváme a osvojujeme si vzájemné vztahy s rodiči, vztahy k 

sourozencům i vztah sám k sobě. Poznáváme výhody rodiny (láska, vzájemný 

respekt, spolupráce), ale naopak i nevýhody v povinnostech, nebo sourozeneckého 

soupeření. 

l Skupina vrstevníků, spolupodílející se na hře – v průběhu hry dochází k tvořivému 

sebe prosazování, prostřednictvím hry také může dojít k sociálnímu vzdělávání, 

k uvolnění a k relaxaci. 

l Vrstevnické skupiny – důležité pro správné sociální učení jsou zkušenosti se 

skupinou vrstevníků, zde vznikají nové citové vazby, pocit sounáležitosti, částečně 

i respektu, prožitek stejných zážitků, emocí, vnímání skupiny lidí, ale i poznávání 

vlastního já. 

l Vzdělávací instituce, kde se souběžně jedinec stýká jak s vrstevníky, tak i 

s pedagogy = škola. Dochází zde ke vzdělávacímu, ale i výchovnému procesu. Zde 

se vyžaduje určité chování a určitý přístup k povinnostem a k instituci. Škola má 

nezastupitelné postavení v procesu socializace. 
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l Další instituce – jedná se o spektrum veřejných institucí, se kterými se jedinec 

v životě setkává. Jsou to instituce, které se zabývají např. legislativou, 

volnočasovými a sportovními aktivitami, kulturou atd. Jejich úkolem je schopnost 

vyjít vstříc potřebám společnosti. 

l Referenční skupiny a osoby – Jsou to skupiny a osoby, kterým se jedinec snaží 

vyrovnat. Má potřebu se s nimi identifikovat. Převzít jejich hodnoty a normy 

chování. 

l Masové komunikační prostředky – Každodenní styk s masovými médii, které chrlí 

kvanta informací, mají vliv na sociální chování, hodnoty a postoje jedince. Upjatost 

na tato média může vést k odosobnění vztahů, ztrátu citových pout a k pasivnímu 

pohledu na svět. Masová komunikační média mají obrovský vliv na společnost. 

l Práce – Je přímým činitelem vlivu nejen na samotného jednotlivce, ale i na skupiny 

a na celou společnost. Ovlivňuje jejich hodnotový systém a normy chování.  

Zásadním způsobem ovlivňuje jedince, pro množství času strávené v práci a pro 

výskyt různorodých situací, které vyžadují určité společenské chování a postoje. 

l Celospolečenská situace – Veřejné mínění má velký vliv na jedince, který se 

ztotožňuje s velkou částí společnosti. Ovlivňují ho ve vývoji postojů, norem 

chování a stanovení životních hodnot. 
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2 FORMY SOCIÁLNÍ PATOLOGIE 

Motto: 

„Přestože je „zločin" jako takový pouze jednou z dílčích kategorií deviantního chování, zahr-

nuje tak různorodé formy činnosti - od krádeže čokolády až po hromadnou vraždu - že lze jen 

stěží přijít s jedinou teorií, která by vysvětlovala všechny jeho podoby.“ (Giddens, 2001) 

 

2.1 Vlivy, podílející se na vzniku sociální patologie 

 

2.1.1 Vliv prostředí 

Vše je ale závislé na každém jedinci, na jeho jedinečnosti, jeho vrozených dispozicích a 

především na celkovém působení různých vlivů prostředí. Ne všechny dědičné předpokla-

dy se však uplatní, ba dokonce se vůbec ve formování jedince nevyužijí. Na vývoj dítěte se 

zřejmě mohla podílet i dědičnost. Vývoj jedince se zakládá na mnoha faktorech, ale i ty 

hrají v rozvoji člověka nestejně významnou roli. Za stejných okolností mnoho lidé reago-

vat značně odlišně a to podle svých dispozic. 

 Psychický vývoj, ať už standardní nebo abnormální, můžeme charakterizovat jako proces 

postupné proměny osobnosti a její psychické funkci. Genotyp se v průběhu života jedince 

nemění, ale vnější vlivy, které se velkou mírou podílí na vzniku konečné varianty jedince, 

označujeme jako fenotyp (jsou to např. úroveň rozumových schopností i citová stabilita) je 

proměnlivý co do intenzity, kvality i času. Vztah mezi genetickými předpoklady a prostře-

dím je ve vzájemné interakci. 

Vnější vlivy mohou měnit i genovou výbavu a tím ovlivnit mozkové funkce např. mecha-

nickým poškozením. Vývoj mozku se uskutečňuje zráním, a jeho průběh určuje genetický 

kód. 

Psychické projevy jsou vázány na určité oblasti mozku, jejichž lokalizace není jednoznač-

ně určena a každý jedinec je má v jiných místech, podle Matějčka (2003) in Vágnerová 

jsou mozková centra jako lidské tváře, které také mají sice společné znaky, ale přesto 

nejsou úplně stejné.  
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Vliv prostředí působí i na genetické předpoklady člověka, vývoj tedy není nikdy úplně 

stejný a to ani u jednovaječných dvojčat. Vlivy prostředí jsou ovlivněny i samotnou dědič-

nou informací. Také nepůsobí stejně v různých vývojových fázích – existují určitá kritická 

období v životě, kdy je jedinec zvýšeně citlivý k některým vlivům prostředí (např. maličké 

dítě v období raného věku citlivěji reaguje na citové strádání, kritické je také období do-

spívání – v pubertě. Na dítě obrovský vliv prostředí již v období prenatálním a postprena-

tálním. 

V prenatálním období jsou vnější vlivy přenášeny na plod prostřednictvím matky, mohou 

být přenášeny ve změněné formě a může jej i poškodit. Jedná se o případy nemoci matky 

(diabetes, hormonální porucha, pokud užívá nevhodné léky, drogy, poje alkohol), ale může 

jít i o poškození mechanickým způsobem (úraz, záření). Záleží především na délce půso-

bení a na velikosti dávky.  

Nejkritičtější je období prvních třech měsíců.  Později se riziko snižuje. Dalším faktorem je 

i reakce organismu matky, i když ta se v průběhu těhotenství mění. Jak na ještě nenarozené 

dítě působí otec alkoholik, který je pro svou manželku zdrojem strachu a stresu (Vágnero-

vá, 2004)? 

Matoušek, Kroftová (2003) uvádí, že tradiční pojítka rodiny už v dnešní době ztrácejí na 

významu. Nejcennějším vkladem rodičů do svých potomků je vzdělání. Děti, jsou svými 

rodiči tlačeni do neustálého vzdělávání se, ale na druhé straně výrazně klesá vazba mezi 

rodičovstvím a partnerstvím. Již předchozí výzkumy potvrzují, že děti, které vychovával 

jen jeden rodič (vesměs matky) mají horší výsledky ve škole, více zdravotních a psychic-

kých problémů a také více problémů se zákonem, než děti které vyrůstají se svými rodiči.  

Už jedním ze zásadních faktorů, který může zabránit delikvenci syna, je přítomnost otce v 

rodině. Chlapci, kteří žijí ve společné domácnosti s vlastním otcem, mají menší sklon pře-

stupovat zákon, než ti chlapci, kteří žijí buď bez vlastního otce, nebo s otcem nevlastním 

(Matoušek, Kroftová, 2003). 

Podle Ronenové, 2000 lze dětem s problémovým chováním pomoci formou terapie. 

Schopnosti dítěte zvládnout své problémy, závisí na mnoha faktorech, kupříkladu věk nebo 

pohlaví, ale i na individuálních rozdílech každého jedince. Dětský terapeut musí mít zku-

šenosti z této oblasti, musí využívat poznatků z výzkumu, aby mohl profesionálně reagovat 

na mnoho potíží, stanovit přesnou diagnózu, určit správnou terapii a musí celý proces také 
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správně vyhodnotit. Bohužel výzkum, který by se zabýval problémovým chováním u dětí, 

nepřinesl takové množství poznatků, aby uspokojil potřeby dětských psychoterapeutů. 

 

2.1.2 Vliv poruch chování  

Důležitým vývojovým znakem je změna myšlení při rozvoji formálních logických operací. 

Zvyšuje se kritičnost k zatím respektovaným normám. Projevuje se pubertální negativis-

mus, dospívající se odpoutává od rodiny, přestává uznávat formální autoritu. Potřebuje si 

dokazovat vlastní nezávislost mnohdy i fyzickým útokem proti obecně respektovaným 

hodnotám.  

V mírné formě nosí provokativní oblečení, ale často i otrhané a staré. V horším případě se 

najde ve vandalismu, ničení bez jakéhokoli smyslu. V tomto období se od rodiny odtrhnou 

zvláště ty děti, které ve své rodině nenalezly citové zázemí, o které rodiče neprojevovali 

zájem a starali se o ně pouze materiálně.  

Rodiče pro ně neznamenají žádnou autoritu a ani škola pro ně nemá žádný mocenský pro-

středek, kterým by jejich chování mohla ovlivnit. Začínají často pouhými přestupky, jako 

jsou krádeže, vloupání nebo přepadávání. Při velmi slabém vlivu rodiny má na ně velký 

vliv hlavně jejich vrstevnická skupina.   

Mimo výchovu vysoce specializovanými odborníky je tedy třeba posilovat ochotu lidí i k  

účasti na řízení společnosti, je třeba v nich pěstovat kritičnost proti politickým demago-

giím, dávat jim prostor k vybudování schopnosti samostatného usuzování. Nyní již slábne 

vliv některých rodin na jejich děti. O to více je na jejich výchově podílí, vlivem socializač-

ního vývoje, také média a bohužel zároveň rostou obavy z tohoto druhu socializačního 

působení na jedince. Velký vliv mají i vrstevnické skupiny, škola je viděna jako málem 

jediné prostředí schopné garantovat optimální i vědecky promyšlené působení na dítě, kte-

ré by mělo být v souladu se zájmy společnosti (Matoušek, 2003).  

Typy poruch chování: 

• poruchy chování ve vztahu k rodině  
• poruchy chování vázané na skupinové aktivity v partě 
• agresivní porušování sociálních norem (šikana, vandalismus, rvačky, násilnosti) 
• neagresivní porušování sociálních norem (lži, záškoláctví, útěky, toulání) 
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• zajímavé je, že struktura přestupků u dětí školního věku odpovídá přibližně deliktů 
páchaných dospělými – čili trestně odpovědnými osobami. (Heřmanská, in Vágne-
rová, 2004). 

Typy poruch osobnosti – syndrom hyperaktivity 

Trvalý neklid a kolísání pozornosti, to jsou hlavní znaky dětské poruchy. Po 2. světové 

válce byla označována jako lehká dětská encefalopatie, později minimální mozková dys-

funkce, nyní syndrom hyperaktivity - ADHD. Dalšími symptomy jsou změny nálad, im-

pulzivita chování, nápadná neobratnost, nedostatek koordinace a zábran, nejen v pohybu, 

ale i v řeči – děti bývají „neposedné i neustále mluvící“. Syndromem hyperaktivity je po-

stiženo 5% dětí, podle některých průzkumů dokonce 15% dětí a to častěji chlapce, než 

děvčat. Obvykle udávaný průměr z dostupných epidemiologických studií je 5-6 chlapců na 

1 děvče.  Přitom výkon těchto dětí ve škole nápadně neodpovídá intelektu, kterým jsou 

vybaveni. Děti jsou ve škole hodnoceny od svých pedagogů jako podprůměrné, ale přitom 

v psychologických testech dosahují nadprůměrné výše.  

Ve slovních úkolech dosahují lepších výsledků, než v mimoverbálních. Navíc nápadně 

kolísá výkon v úkolech, které trvají delší dobu. 

Děti s hyperaktivitou mají mnohem více úrazů, než jiné děti, bývají také častěji nemocné a 

 trpí hlavně alergiemi. Oproti ostatním dětem trpí častěji poruchami čtení a psaní, navíc 

častější jsou u nich potíže s řečí – zadrhávajíc se, jsou méně oblíbené v kolektivu vrstevní-

ků než děti, které jsou klidné.  

Původcem při těchto poruchách byl označován v minulosti porod – kdy došlo k přidušení 

dítěte, ale dnes není příznačný pro většinu případů, ale nesporným faktem je, že nedostatek 

kyslíku opravdu může poškodit mozkovou tkáň u novorozenců, pokud dochází ke kompli-

kacím nebo u dlouhodobých porodů a souvisí s jejich pozdější hyperaktivitou.  Ale na vý-

voj mozku nepříznivě působí i předporodní komplikace, které vznikají různými infekčními 

i jinými chorobami v těhotenství, ale i alkoholismem nebo kuřáctví matky. Ale zatím pořád 

ještě věda nepostoupila tak daleko, aby jednoznačně stanovila všechny faktory, které hy-

peraktivitu způsobují. Dokonce se objevily i pokusy vysvětlit hyperaktivitu dětí, jako dů-

sledek špatného stravování. Samozřejmě, že potrava může vést i k hyperaktivitě, jak to 

uvádí některé práce, sledující zvýšený příjem cukru v potravě a jeho vliv na hyperaktivitu 

dospívajících, nebo u dospělých pachatelů násilných činů zjištěna hypoglykemie, atp. 

(Adlerová et al. in Matoušek, Kroftová, 2003). Vliv potravy byl zjištěn jen u několika málo 
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procent hyperaktivních dětí.  Dlouhodobý výzkum potvrzuje, že děti z hyperaktivity nevy-

rostou čili, že jejich potíže dospíváním nezmizí, tak jak se dříve učilo v medicíně, psycho-

logii nebo v pedagogice. V některých nových studiích se dozvídáme o 16 – 30 % hyperak-

tivních jedinců patří do skupiny přestupníků zákona, kteří jsou umístěni ve výchovné insti-

tuci nebo vykonávají trest. Podle Adlerové et al., in Matoušek (2003), trpí vězni sníženou 

sebekontrolou, mají nižší toleranci k chování jiných lidí, mají nižší odpovědnost za svoje 

chování, mají vyšší impulzivitu, jsou méně přátelští, jsou méně zralí, častěji mají pocit 

nadřazenosti a jsou více zaměřeni na sebe (Matoušek, Kroftová, 2003). 

 

2.1.3 Vliv rodiny na jedince  

Dalšími vlivy nevhodně působícími na vývoj dítěte jsou i sociální faktory jako je rodina. 

Ta je z hlediska rozvoje osobnosti dítěte nejvýznamnější skupinou. Rodina je zdrojem bez-

pečí a jistoty, ale i zdrojem informací o osobě dítěte. Jednotliví členové rodiny a jejich 

vztahy slouží dítěti jako model, který napodobuje a identifikuje se s ním. Pokud nejsou 

v rodině dobré vztahy, má dítě zkreslené představy o realitě. Pokud rodina chybí, narušuje 

to celou skupinu a stává se tak rizikovým faktorem, který přispěje ke vzniku psychických 

potíží (Vágnerová, 2004). 

Teprve nedávno se období dětství a dospívání stalo uznávaným za zvláštní, výlučné posta-

vení v lidském životním cyklu. Do konce středověku se v naší civilizaci přecházelo 

z dětství do dospělosti najednou. Dětství nemělo nikdy předtím žádná zvláštní privilegia, 

dítě bylo v době dospívání už bráno jako dospělé, většinou pracovalo dokonce i deset ho-

din denně buď na polích, nebo i v továrnách.  

Dětí se sice rodilo daleko více než v dnešní době, ale o to více dětí se dospělosti nedožilo. 

Ani jejich rodiče se na své děti nijak zvlášť citově neupínali. I po stránce trestní odpověd-

nosti se objevují mírnější tresty pro děti až v novověku (Matoušek, Kroftová, 2003). 

Od zavedení povinné školní docházky ve 2. polovině 18. století přibyla ke školám ještě 

další zařízení pro předškolní děti – jesle a mateřské školy, což opět zapříčinilo další snížení 

počtu let, kdy se o dítě starají rodiče, či ostatní příbuzní. Tak se doba, kdy děti tráví svůj 

čas v zařízení, se téměř neliší od té, kterou stráví rodiče pracující na plný úvazek 

v zaměstnání.  
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Tradiční pojítka rodiny už v dnešní době ztrácejí na významu. Nejcennějším vkladem rodi-

čů do svých potomků je vzdělání. Děti, jsou svými rodiči tlačeni do neustálého vzdělávání 

se, ale na druhé straně výrazně klesá vazba mezi rodičovstvím a partnerstvím. Děti, které 

vychovával jen jeden rodič (vesměs matky) mají horší výsledky ve škole, více zdravotních 

a psychických problémů a také více problémů se zákonem, než děti které vyrůstají se svý-

mi rodiči. Přítomnost otce v rodině soudobý výzkum jasně ukazuje jako faktor, který brání 

delikvenci syna. Chlapci žijící ve společné domácnosti s vlastním otcem mají významně 

menší sklon přestupovat meze zákona než chlapci žijící bez otce či s nevlastním otcem. 

V západoevropských zemích v poslední době výrazně klesá počet sňatků, porodnosti, zvy-

šuje se věk, kdy lidé vstupu jí do prvního manželství, stoupá počet rodin, kde o dítě pečuje 

jen jeden rodič, velikost rodiny se statisticky zmenšuje, roste počet domácností jen 

s jedním členem (ve Skandinávii a Německu až 30 % domácností), roste počet nesezda-

ných rodičů, kteří spolu mají dítě, i počet bezdětných nesezdaných párů, trvale stoupá po-

čet rozvodů a počet rozvedených, kteří se po rozvodu znovu žení, či vdávají. Ženy se 

emancipují a vstupují na pracovní trh, což také mění jejich chuť i možnosti angažovat se 

v tradiční ženské roli v rodině, čili v roli hospodyně nebo vychovatelky dětí.  To se pak 

dostává do konfliktu s potřebami dítěte, pakliže muž nemá zájem o náhradu své role živite-

le rodiny na roli matky. Navíc dnes ženy mohou rozhodovat o svém těhotenství samy, an-

tikoncepce je vymanila z nadvlády mužů i v jejich reprodukční funkci. Tradiční pojítka 

rodiny ztrácejí na významu.  

Generace si stále méně předávají dědičné tituly a privilegia, ve všech šetřeních tohoto fak-

toru se stále ukazují jako nejpříznivější živná půda kriminálního chování mládeže nejnižší 

vrstvy společnosti, vrstvy lidí bez kvalifikace nebo s nejnižší kvalifikací, vrstvy, v nichž je 

největší chudoba a nejvyšší nezaměstnanost. Novodobé přelévání kriminality i do spole-

čensky lépe situovaných rodin se dá interpretovat jako následek klesajícího vlivu rodiny na 

chování dopívajících dětí ve všech společenských vrstvách (Matoušek, Kroftová, 2003). 

 

Dokázat dlouhodobé následky deprivace dětí je opravdu hodně těžké, na dětech nelze ex-

perimentovat. Harlow in Giddes (2001) zkoumal mláďata zvířat, které v rané části svého 

života ztratily vlastní matku, výsledkem jeho zkoumání bylo tvrzení, že pro jistotu dítěte je 

nejdůležitější, aby již od počátku vznikla mezi dítětem a matkou, nebo i jiným jedincem 
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pevná emocionální vazba.  Nejdůležitější je, aby se v kojeneckém věku a v raném dětství nepromar-

nila možnost vytvořit trvalý, citový vztah alespoň s jedním lidským jedincem. 

Pokud si děti v tomto období takovéto vazby nevytvoří nebo je v průběhu ztratí, negativní ná-

sledky se objeví velmi rychle (citové postižení nastává mezi šestým měsícem a čtvrtým rokem 

života). Při sledování hospitalizovaných dětí se ukázalo, že reakce malých dětí nejsou způso-

beny jen tím, že se ocitají v pro ně neznámém prostředí, ale pokud je v nemocnici trvale pří-

tomna matka nebo jiné známé osoby, pak se tyto následky neobjevují (Giddens, 2001). 

Pokud v raném dětství chybí tyto vazby, může docházet k trvalým poruchám chování. Naproti 

tomu již existují důkazy, že v důsledku nedostatečných citových vazeb dochází u dětí 

k jazykové i intelektuální retardaci.  Tyto děti také v pozdějším věku mohou navazovat jen 

velmi obtížně citové vazby ke svým partnerům.  Rozhodujícím činitelem ale není pouhý kon-

takt s matkou a tím, co chybí, není pouze láska. Důležitý je také pocit bezpečí, který poskytu-

je pravidelný kontakt se známou osobou. Zásadní podmínkou sociálního vývoje člověka je 

brzké vytvoření trvalých vazeb s jinými lidmi. Jde o klíčový prvek socializace ve všech kul-

turách (Giddens, 2001). 

Vývoj jedince se zakládá na mnoha faktorech, ale i ty hrají v rozvoji člověka nestejně vý-

znamnou roli. Za stejných okolností mnoho lidé reagovat značně odlišně a to podle svých 

dispozic. Ne všechny dědičné předpoklady se však uplatní, ba dokonce se vůbec ve formo-

vání jedince nevyužijí. Genotyp se v průběhu života jedince nemění, ale vnější vlivy, které 

se velkou mírou podílí na vzniku konečné varianty jedince, označujeme jako fenotyp (jsou 

to např. úroveň rozumových schopností i citová stabilita) je proměnlivý co do intenzity, 

kvality i času. Vztah mezi genetickými předpoklady a prostředím je ve vzájemné interakci. 

Vnější vlivy mohou měnit i genovou výbavu a tím ovlivnit mozkové funkce např. mecha-

nickým poškozením. Vývoj mozku se uskutečňuje zráním, a jeho průběh určuje genetický 

kód. 

Psychické projevy jsou vázány na určité oblasti mozku, jejichž lokalizace není jednoznač-

ně určena a každý jedinec je má v jiných místech, podle Matějčka in Vágnerová (2003) 

jsou mozková centra jako lidské tváře, které také mají sice společné znaky, ale přesto 

nejsou úplně stejné (Vágnerová, 2004). 

Vliv prostředí působí i na genetické předpoklady člověka, vývoj tedy není nikdy úplně 

stejný a to ani u jednovaječných dvojčat. Vlivy prostředí jsou ovlivněny i samotnou dědič-

nou informací. Také nepůsobí stejně v různých vývojových fázích – existují určitá kritická 
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období v životě, kdy je jedinec zvýšeně citlivý k některým vlivům prostředí (např. maličké 

dítě v období raného věku citlivěji reaguje na citové strádání, kritické je také období do-

spívání – v pubertě (Vágnerová, 2004).   

Snad všechny osobnostní vlastnosti, dokonce i velká část lidských postojů i zájmů je dě-

dičná. Lidstvo si zřejmě nechce připustit, že člověka nejde jen tak lehce naprogramovat 

vlivy prostředí. Během doby si vytvořilo různé vědecké teorie, kde historickou prioritu v 

souvislosti s vlivy prostředí má novověký osvícenský racionalismus, který člověka viděl 

jako „nepopsanou tabuli“, na kterou může výchova cokoli napsat. Odtud se ubírá směr 

k behaviorismu, který tvoří nejvlivnější pedagogicko-psychologický směr, až po moderní 

teorie učení (Matoušek, Kroftová, 2003). 

V prenatálním období jsou vnější vlivy přenášeny na plod prostřednictvím matky, mohou 

být přenášeny ve změněné formě a může jej i poškodit. Jedná se o případy nemoci matky 

(diabetes, hormonální porucha, pokud užívá nevhodné léky, drogy, poje alkohol), ale může 

jít i o poškození mechanickým způsobem (úraz, záření). Záleží především na délce půso-

bení a na velikosti dávky. Nejkritičtější je období prvních třech měsíců.  Později se riziko 

snižuje. Dalším faktorem je i reakce organismu matky, i když ta se v průběhu těhotenství 

mění (Vágnerová, 2004). 

 

2.1.4 Vliv vrstevnických skupin na jedince  

V průběhu dětství má tato skupina na jedince velký vliv.  Má souvislost nejen 

s psychickým vývojem dítěte, ale i s jeho osamostatňováním a odpoutáváním se od rodiny. 

V této skupině dítě nemá své postavení jisté, musí se umět prosadit, ale i získat si ostatní, 

aby jej akceptovali. Znevýhodněné dítě může být svými vrstevníky odmítáno a hodnoceno, 

pokud získá špatnou pozici mezi svými vrstevníky a to vše ovlivní jeho sebehodnocení a 

sebeúctu. V období dospívání se odpoutává z vazeb na rodinu a nahrazuje ji vazbou na 

skupinu, která je mu bližší na své vrstevníky. V nynějším světě se mění charakter skupiny, 

její členové se snaží o změnu vlastních hodnot i norem a přitom náležitě vyžadují jejich 

respekt. Na druhé straně chtějí, aby jejich skupina byla uznávána, v rámci toho je velká 

pravděpodobnost začít se neadekvátně chovat, vesměs rizikových způsobem (experimen-

tovat s drogami). Další hrozba i je jejich asociálně nepřijatelné chování (vandalismus) 

(Vágnerová, 2004). 
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2.2 Domácí násilí v rodině 

Jedná se o velmi závažný patologický jev s dalším dopadem v celé společnosti. Zahrnuje 

všechny členy rodiny – děti, ženy, muže i seniory. Domácí násilí je vysoce latentní. Potvr-

zuje se, že v rodinách s agresivním partnerem, byl i otec partnera agresivní a bil matku i 

její děti. Následky domácího násilí zanechávají v obětech fyzické, ale co je horší těžké 

psychické následky. Jeho existenci je velmi těžce dokázat.  

 

2.2.1 Psychické násilí v rodině 

Psychické násilí se projevuje vydíráním, vyhrožováním, zesměšňováním, verbálním napa-

dáním s použitím vulgarismů, zákazy, kontroly, zamykání, atp. 

2.2.2 Fyzické násilí v rodině 

Fyzické násilí má podobu různých hematomů, popálenin od cigaret, otřesy mozku, zlome-

nin, vytrhání vlasů, ale také zdemolovaných bytů a zařízení. 

 

2.2.3 Příčiny vzniku domácího násilí v rodině 

Příčiny vzniku spočívají v rodinné patologii. Vždyť je tak velmi vysoká a neustále stoupá.  

Mezi nejčastější příčiny domácího násilí patří: 

• Porucha osobností, duševní porucha pachatele 
• Stres, promyšlená motivace za účelem dosažení poslušnosti ženy, vlivem modelo-

vého chování 
• Alkohol, drogy   

2.2.4 Dělení rodiny podle funkce: 

• Funkční rodina, zajišťuje prospěch dítěte. 
• Problémová rodina, neplní své funkce, ale funguje a neohrožuje dítě. 
• Dysfunkční rodina, trpí vážnějšími poruchami a ohrožují vývoj dítěte. 
• Afunkční rodina, existence dítěte je ohrožena.  

2.2.5 Příčiny selhávání v rodině 

• Rodiče se nemohou o dítě starat z důvodu přírodních katastrof, ekologických pro-
blémů, nebo problémy dané společností jako jsou války, epidemie, nezaměstnanost. 
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Možná příčina je i v rodičích, při ztrátě jednoho z rodičů úmrtím, onemocnění rodi-
čů, či jejich invaliditou. 

• Rodiče se o dítě nedovedou starat, z důvodu jejich nezralosti, velmi nízký věk rodi-
čů, dochází k problémům často, pokud se takovým rodičům narodí postižené dítě, 
vyžadující trvalou péči. 

• Rodiče, kteří se o své dítě nechtějí starat. Dítě sice má biologické rodiče, ale nemají 
o něj zájem. 
 (Dunovský, in Vykopalová 2001) 

2.2.6 Rodinné vazby 

Nejmocnější instinkt u novorozeného dítěte je hledání ochrany u nejbližšího dospělého, 

dítě chce být u něj v nejbližší blízkosti, nechce cítit úzkost, když ho nablízku nemá. Pokud 

rodič nedokáže přiměřeně reagovat na dětskou potřebu bezpečí, dítě si o něm vytváří před-

stavu, kterou pak může zobecnit i na jiné lidi.  

Dítě si nevytvoří základní důvěru k dospělému, svou neuspokojenou potřebu vazby pak 

zdůrazňuje zesilováním emočních projevů (Matoušek, Kroftová, 2003). 

Dokázat dlouhodobé následky deprivace dětí ve opravdu hodně těžké, na dětech nelze ex-

perimentovat. Harlow in Giddes (2001) zkoumal mláďata zvířat, které v rané části svého 

života ztratily vlastní matku, výsledkem jeho zkoumání bylo tvrzení, že pro jistotu dítěte je 

nejdůležitější, aby již od počátku vznikla mezi dítětem a matkou, nebo i jiným jedincem 

pevná emocionální vazba. Proto je velmi důležité, aby rodiče nepromarnili možnost, která 

se jim nabízí právě v kojeneckém věku i v dětství jejich malého miminka, aby mohli vy-

tvořit do budoucnosti stabilní, a co je nejdůležitější, i citově založený vztah mezi nimi a 

jejich potomkem.   Protože potom hrozí, že pokud tento důležitý vztah není vytvořen vů-

bec, či dokonce je v průběhu života ztracen, mohou se velmi negativně projevit následky 

takové ztráty v podobě různých deprivací. Při sledování hospitalizovaných dětí se právě 

ukázalo, že nejvíce náchylné období k citovému postižení u dětí nastává v období mezi 

jejich 6. měsícem až čtvrtým rokem života. Pokud však tyto vazby byly vytvořeny a k je-

jich oslabení dochází až později, čili po 4. roce života, je deprivace u těchto dětí méně vý-

razná a také netrvá tak dlouho.  

U hospitalizovaných malých dětí byla reakce na neznámé prostředí v nemocnici o to lepší, 

pokud byla u nich trvale přítomna maminka, nebo popřípadě jiné pro dítě známé osoby. 

Pokud šlo o přítomnost rodičů, následky se neobjevovaly vůbec žádné (Giddens, 2001). 
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Pokud v raném dětství chybí tyto vazby, může docházet k trvalým poruchám chování. Naproti 

tomu již existují důkazy, že v důsledku nedostatečných citových vazeb dochází u dětí 

k jazykové i intelektuální retardaci.  Tyto děti také v pozdějším věku mohou navazovat jen 
velmi obtížně citové vazby ke svým partnerům. „Mateřská láska v raném dětství je pro duševní zdraví 

právě tak důležitá jako vitamíny a bílkoviny pro zdraví tělesné" (Bowlby, 1951 in Giddens, 2001), poz-

dějšími výzkumy však bylo také částečně vyvráceno. Rozhodujícím činitelem samozřejmě není jen 

kontakt s matkou a tím, co chybí, není pouze láska. Důležitým se jeví, také pocit bezpečí, který rodiče 

dítěti poskytují.  Velmi důležitý je rovněž pravidelný kontakt se známou osobou. Pokud shrneme 

předchozí pojednání, musíme z něj jasně vyvodit, že ze všeho nejdůležitější pro zdravý vývoj jedince 

je správná socializace člověka, formou brzkého vytvoření trvalých vazeb s jinými lidmi. Tento prvek 

socializace je zásadní a uznávaný ve všech kulturách (Giddens, 2001). 

2.2.7 Výchova dítěte 

Rodičovské postoje člověk nezíská okamžitě, musí se dlouho vyvíjet, začátek je v naší 

rodině, na základě získávání zkušeností s našimi rodiči. Ten, kdo takové zkušenosti s rodiči 

nemá, je v nevýhodě, či v určitém nebezpečí, že i jejich postoje k dítěti budou nedokonalé. 

(Matějček, 2002) 

Mnohdy zapomínáme, že naše děti jsou velký dar, a to když máme zrovna problémy s je-

jich chováním, nebo s jejich zdravím či problémy ve škole. Vždyť podle statistik má každý 

pátý manželský pár problémy s plodností, ti moc dobře vědí, jaký dar děti jsou. Stejný po-

cit mají i rodiče dětí, které zápasí s nemocí nebo těžkým zraněním. Ihned, jak naše dítě 

začne něco ohrožovat, uvědomujeme si, jakou pro nás má obrovskou cenu a jak malou 

cenu mají ostatní věci, problémy, které mnohdy zbytečně řešíme. Výchova dětí opravdu 

problémy přináší. Výchova dětí je stará dovednost, skrývá v sobě nejen lásku něžnou, ale i 

přísnou a tady je jádro problému. Rodič musí umět být k dětem i laskaví, ale zároveň velmi 

důslední a také přísní.  

 

2.2.8 Uplatňování disciplíny v rodině 

Dospívající jedinec, který v zásadě nedovede dodržovat společenské normy, uznávané 

v dané společnosti, byl svými blízkými asi nedostatečně trénovaný k disciplíně ve skupině. 

Dnes je různými studiemi a výzkumy dostatečně potvrzeno, že v rodinách, ve kterých se 

jejich dospívající děti chovají delikventně, se rodiče méně zasazují o vytvoření zábran 

k asociálnímu chování. Je také vyzkoumáno, že se ke svým dětem chovají nedůsledně a 
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jejich příkazy a zákazy posuzují různě. Jednou dítě za přestupek potrestají nepřiměřeně, 

jindy ho za tu samou věc třeba netrestají vůbec. Také příliš tvrdá disciplína, kterou uplat-

ňují někteří rodiče k dítěti je častější v rodinách, v nichž se děti chovají delikventně.  Neu-

vědomují si, že jejich dítě se v takové rodině učí odpozorované agresivitě jako přípustné-

mu, či dokonce i normálnímu způsobu chování. Časté a drastické tělesné tresty jsou stejně 

málo účinné, protože se dítě svému rodiči vnitřně vzdaluje, předstírá, lže a manipuluje, aby 

se tvrdému trestu vyhnulo.  Tím jsou paradoxně posilovány způsoby chování, kterým má 

výchova bránit (Matoušek, Kroftová, 2003). 

 

2.2.9 Kvalita rodičovského dohledu 

Dohled je v stručně řečeno míra rodičovy informovanosti o počínání jeho dítěte, ať už se 

jedná o činnost v jeho volném čase, informace o kamarádech, se kterými se stýká. Důležité 

informace o místě, kde se zdržuje, když zrovna není doma, kdy se vrací domů, a v jakém 

stavu, atp. Rizikovým faktorem pro vznik sociálně patologického chování dětí je i absence 

jakékoli rodičovské postavy v rodině.  V rodině, kde je absence mužského vzoru, u rozve-

dených manželství, nebo u svobodných matek, starajících se o své dítě. Chlapec neví, jak 

se správně chovat jako chlap, nemá vzor, se kterým by se mohl identifikovat, děvče pak 

nemá možnost vidět, jak muž reaguje jako otec, jako opora pro rodinu. Děti neznají druhou 

autoritu.  K problémům se musí přiřadit také rodič, který se chová delikventně, ať už nad-

měrně užívá alkoholické nápoje, drogy, většinou bývá často nezaměstnaný. Takový rodič 

ještě zvyšuje pravděpodobnost, že i jeho dítě bude, častokrát již během dospívání, přestu-

povat zákon. 

Vliv na případnou delikvenci dětí má i způsob řešení jednotlivých konfliktů v rodině. 

V rodinách, kde se mezi rodiči často vyskytují konfliktní situace a řeší se s jistou agresivi-

tou, i děti z takových rodin mají větší sklon k delikventnímu chování, než děti vyrůstající 

v klidném prostředí rodiny.  

Delikventní chování je někdy vysvětlováno jako pokus člověka, která má nízké sebevědo-

mí a sebehodnocení, tak ve snaze zvýšit pocit vlastní hodnoty, navyšuje jej kriminálním 

činem. Jedná se o jedince, kteří nevynikají ve společnosti, tudíž nemohou své místo na 

slunci vydobýt studijními výsledky, sportovními výkony, příkladným partnerským vzta-

hem, založením rodiny atp. Kriminalita je pro něj obranným mechanismem Já, který 

spouští nepříznivé sociální prostředí (Matoušek, Kroftová 2003). 
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2.2.10 Prevence patologických forem chování v rodině 

Jako nejúčinnější se zatím projevovaly primární programy pro rodiny zaměřené na nácvik 

rodičovských dovedností před narozením dítěte a po narození. Hlavním důvodem je citlivé 

ukotvení pozitivního cítění, motivace i pozitivního působení na tyto adolescentní jedince, 

kteří jsou v tomto složitém období velmi zranitelní a jsou také velmi náchylní na různé 

experimenty s drogami i jinou delikvencí. (Ericson, 1988 in Vykopalová, 2001).  

 

2.3 Závislosti 

 

2.3.1 Závislosti alkoholové a nealkoholové toxikomanie 

Syndrom závislosti vzniká ve spojitosti s látkou (tabák, alkohol, káva), skupinou látek 

(opioidy) nebo psychoaktivních látek. 

Užívají se experimentálně, rekreačně, jako samoléčba pro zmírnění tělesných i psychic-

kých potíží, ale i trvale a vyvolávají závislost. 

 

2.3.2 Drogová závislost 

Riziko vzniku závislosti na drogách je prokázáno v období dospívání, dospívající rádi ex-

perimentují s rizikem, chybí jim zkušenost.   

Drogy jsou na světě snad už od samého počátku lidské existence. Člověk již v dávných 

dobách běžně používal přírodní látky, které mu pomáhaly v léčbě mnoha nemocí. Sumero-

vé již 5000 let př. n. l. znají a používají opium. Dokonce 3500 let př. n. l. se dochoval 

egyptský papyrus s popisem výroby piva.  

Podle Vágnerové (2004), byly k těmto účelům používány především přírodní látky, ale 

později se začaly užívat i uměle syntetizované. V každém společenství, v každém historic-

kém období se vyskytovala některá charakteristická droga, která byla upřednostňovaná a 

která si získala své místo.  
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Lidé, žijící v dané společnosti si na ni rychle zvykli a naučili se s ní zacházet, začali ji ve 

společnosti tolerovat, protože se stala tradicí. Nejen u nás, ale i ve světě alkohol a tabák, 

jsou známy již po tisíciletí. Za tak dlouhou dobu jsme si na užívání alkoholu a cigaret 

zvykli jako na samozřejmost a za drogy jsme je přestali považovat.  

Během historických dob k alkoholu lidé zaujímali zcela odlišný postoj, někteří ho odmítali, 

jiní s radostí přijímali, často se stal módou. Členové různých společenství si sami tvoří své 

vlastní normy pro sankce za nežádoucí chování v kontextu k různým drogám. Nejvíce jsou 

sankce zaměřeny na drogy, se kterými neumí zacházet, neznají jejich účinky. Bohužel u 

mladých lidí mnohdy to, co je zakázáno, jeví se jako výzva k překonání něčeho, co je ta-

buizováno (Vágnerová, 2004). 

Drogy nejsou ale jen látky škodlivé, ale také kupodivu látky s mnoha pozitivními účinky – 

můžou to být součástí léčiv, které potlačují bolest, navozují spánek, i tlumí kašel. Tyto jsou 

ale používány odborně a se správným dávkováním. Nejsou to ale jen léky.  

Problém nastává u spektra látek používaných k toxikomanským účelům, které se zviditel-

ňují zdravotním poškozením a růstem kriminality. Proto je velmi nutné problém drog po-

znat, vědět o něm co nejvíce a teprve potom je možné mu čelit. A k tomu chci přispět i já 

svojí prací.  

 

 

2.3.3 Základní pojmy z oblasti drog 

Jestli chceme poznat problematiku drog blíže, musíme se začít nejprve věnovat zá-

kladním a nejfrekventovanějším pojmům s nimi spojených. 

Droga je vlastně léčivo, pochází z arabského slova „durana“. Za drogu považována jakáko-

liv látka (omamná či psychotropní), která pokud je vpravena do živého organismu, může 

pozměnit jednu nebo více jeho funkcí.  

Abstinenční syndrom 

Příznaky abstinenčního syndromu vidíme především v oblasti fyzické nebo psychické, ty 

se pak vyskytují v různé intenzitě při závislosti na jednotlivých návykových látkách. K 

projevům abstinenčního syndromu patří tělesné obtíže, bolesti, křeče, průjmy, zácpy, po-

cení, ale také obtíže psychické jako je úzkost, neklid, podrážděnost, agresivita, vyčerpa-
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nost, pasivita, deprese, mnohdy i sebevražedné jednání. Je označován také jako odvykací 

stav, jehož příznaky jsou různé podle intenzity závislosti na psychoaktivní látce. 

Abúzus  

Škodlivé užívání, které se projevuje zvýšenými problémy v oblasti tělesné, psychické i 

sociální. Abúzus mimo jiné také znamená zneužívání drog, které je v naší společnosti ne-

akceptovatelné a je synonymem pro dlouhodobější, trvalejší a nadměrné užívání psychoak-

tivních látek. Vyzdvihuje jejich škodlivost, která velmi často vede k poškození zdraví. Vy-

skytuje se současně také i s jinými duševními poruchami, jako jsou deprese, úzkosti apod. 

Tito lidé pak často zneužívají různé psychoaktivní látky a také se postupně stávají na nich 

závislí (Vykopalová, 2007).  

 

Druhy návykových látek 

F 10 – alkohol 

F 11 – opioidy 

F 12 – kanabionidy 

F 13 – sedativa a hypnotika 

F 14 – kokain 

F 15 – stimulancia 

F 16 – psychoaktivní látky 

F 17 – halucinogeny 

F 18 – tabák 

F 19 – několik látek současně nebo jiné psychoaktivní látky (Nešpor, 2007). 

 

Předávkování  

Předávkování nastává tehdy, jestliže je zneužita droga vyšší koncentrace než postižený 

zamýšlel, nebo se jednalo o jinou drogu, než předpokládal.  

 

Tolerance  
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Je schopnost organizmu snášet určité látky. Po delším užívání některých návykových látek 

klesá jejich účinek, a proto dochází ke zvyšování dávek.  

 

Toxikace 

Vzniká po užití drogy v takových dávkách, které pak zjevně změní způsob prožívání sou-

časnosti a ovlivní chování člověka pod vlivem látky nepříznivým způsobem. Dokonce vy-

volává změny jeho tělesných funkcí (Vykopalová,  2007). 

 

Závislost  

Závislost vzniká při naplnění více faktorů - behaviorálních, kognitivních a fyziologických, 

které se vytvoří po opakovaném užívání psychoaktivních látek. Syndrom závislosti vzniká 

i ve spojitosti s určitou látkou jako je tabák, alkohol a káva nebo skupinou látek (opioidy), 

ale také v souvislosti se skupinou farmakologicky psychoaktivních látek. Je to i hlubší psy-

chologický princip, jsme závislí na tom, co nemáme a po čem toužíme. Není to jen závis-

lost na návykových látkách, ale i na práci, automatech, sportu, atp. Závislost může být psy-

chická a někdy také fyzická, vyplývá ze vzájemného působení mezi živým organizmem a 

drogou. Psychická je charakteristická změnami chování a jinými reakcemi, které vždy za-

hrnují nutkání brát drogu stále nebo pravidelně pro její psychické účinky a někdy také pro-

to, aby se zabránilo nepříjemnostem plynoucím z její nepřítomnosti. Osoba může být zá-

vislá na více než jedné droze. Kdežto fyzická závislost je stav organismu, který vzniká 

zpravidla dlouhodobým a častým podáváním drogy a když přísun drogy zastaven, dostaví 

se abstinenční příznaky (Vykopalová, 2007). 

 

Syndrom závislosti 

Vzniká, pokud se alespoň po dobu jednoho měsíce nepřetržitě, nebo opakovaně v kratších 

intervalech vyskytují aspoň tři syndromy: 

- Silná touha užít látku (carving) – po psychické stránce. 

- Zhoršená sebekontrola. 

- Somatický odvykací stav, ten se projevuje po vysazení látky. Jedinec se vzniklých ne-

žádoucích pocitů zbaví tak, že požije dál návykovou látku. 
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- Zvyšování tolerance k účinku látky nastává, pokud chce dosáhnout stejného účinku 

lýtky, musí dávku zvýšit. 

- Postupné zanedbávání svých zájmů. 

- Pokračování v užívání látek i přes jasné škodlivé následky v rodině, zaměstnání, v me-

zilidských vztazích atp.  

(Nešpor, 2007) 

 

2.4 Příčiny závislostí a návykových poruch 

V dnešní době dochází k expanzivnímu nárůstu nabídky různých látek a stoupá také po-

ptávka. Další možnou příčinou jsou obrovské změny tradičního uspořádání nejen rodiny, 

ale i celé společnosti. Běžné jsou různé dysfunkce v rodinných systémech, narušená komu-

nikace v rodině. Mnohdy v rodinách chybí pevné rodinné rituály. V neposlední řadě, ale i 

normy a hodnoty ve společnosti, které podporují užívání drog, neprůhledná zákonná úpra-

va, nebo složité ekonomické i sociální podmínky). 

Mezi možné příčiny patří také problematické chování mladých lidí, někdy i jejich školní 

selhání, odmítání přáteli a navázání nových, „lepších“ vztahů právě s lidmi, užívajícími 

drogy. 

 

2.4.1 Třídění příčin užívání drog 

• Primární typ, který upřednostňuje příjemné účinky působení drogy v počáteční 
etapě 

• Sekundární typ, upřednostňující léčivé účinky drogy v počáteční etapě 

 (Vykopalová, 2007) 

 

2.4.2 Rizika vzniku závislostí 

Rizika vzniku závislostí jsou samozřejmě vyšší u mladších lidí, ale také u dětí žen drogově 

závislých, které v těhotenství byly na drogách závislé. Dále se jedná o lidi, kteří trpí poru-

chami osobnosti i lidí s psychickými poruchami. Vyšší rizika jsou zaznamenána i u lidí, 
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kteří jsou delší dobu vystavení opakovanému psychickému stresu, nebo lidé v různých 

sociálních skupinách na základě tlaku okolí.  

Drogová závislost s sebou nese i zvýšené riziko vzniku jiných tělesných onemocnění, 

zkrácení délky jejich života, ale i zhoršení celé jejich společenské i sociální situace (Ne-

špor, 2007). 

 

2.4.3 Druhy psychoaktivních látek, vyvolávajících závislost 

• Působící psychostimulačně (vyvolávají stavy euforie a zrychlují psychomotoriku) 

• Působící psychoinhibičně (potlačují úzkost a depresi, snižují motoriku) 

• Působí dezintegračně (vyvolávají iluze a halucinace) 

 

Tyto látky se do organismu mohou dostávat: 

o Ústy 

o Injekčně 

o Kouřením, čicháním 

o Pokožkou (Nešpor, Marhoulová in Vykopalová, 2007 

 

2.4.4 Následky závislostí 

Závislost na psychoaktivních látkách způsobuje nejen tělesné, ale i psychické následky. 

Nejčastěji jsou to psychické poruchy osobnosti, jako je degradace osobnosti, vznik chro-

nických psychóz, depresí i úzkostí. Jako následky dlouhodobého užívání drog jsou i zniču-

jící změny osobnosti, které mohou vést až k omezení, nebo dokonce zbavení způsobilosti 

k právním úkonům, nebo dokonce k trvalé invaliditě.  

 

2.4.5 Základní postupy léčby 

Vzniklá závislost je porucha na celý život. Mezi základní postupy její léčby patří: 

• Abstinence 
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• Úprava zdravotních následků závislosti 

• Sociální začlenění jedince do společnosti (Vykopalová, 2007) 

 

2.4.6 Dělení drog 

Omamné prostředky a psychotropní látky jsou přesněji definovány v nařízení vlády o je-

dech a jiných látkách zdraví škodlivých. Jejich požitím může vzniknout nebezpečí psy-

chických změn u jedince a ten pak může být nebezpečný nejen sobě, ale i pro společnost.   

Podle míry rizika vzniku závislosti se dělí drogy na: 

o Měkké 

o Tvrdé 

 

Podle legalizace se dělí na: 

o Legální užívání (káva, čaj, tabák) 

o Nelegální užívání (produkty konopí) 

 

Podle účinků se dělí na: 

 

v Drogy se sedativními účinky - tlumivé 

Ø Alkohol 

Ø Barbituráty 

Ø Hypnotika 

Ø Inhalační prostředky 

 Užití těchto látek způsobí zklidnění, uvolnění, potlačuje strach a napětí, ale dochází také 

k méně zřetelné artikulaci jedince, menší koncentraci, až nespavosti. Při dlouhodobém uží-

vání ale mohou způsobovat i poruchy mozku a paměti a psychickou i fyzickou závislost. 

 

v Drogy s převážně povzbuzujícími účinky – stimulancia 
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Ø Kokain, kofein, pervitin 

Ø amfetaminy 

Mají povzbuzující účinky, zvyšují krevní tlak a zrychlují krevní oběh, jedinec má pocit 

svěžesti, nevyčerpatelnosti. Po euforii se ale dostavuje třes a bolesti hlavy, doprovázené 

pocením, ztrátou chuti k jídlu. 

 

v Halucinogeny  

Ø Marihuana 

Ø  Hašiš 

Ø LSD a syntetické drogy 

Ø Extáze 

Ø Meskalin atd. 

Tyto látky vyvolávají v člověku stavy tranzu i euforie, nebo naopak úzkosti a deprese. Do-

chází ke ztrátě reality, člověk má halucinace. Látky typu durman, muchomůrka červená a 

lysohlávky jsou spojeny s dávnými náboženskými rituály. Nejstarší rostlinou, pěstovanou 

pro psychotropní účinky je cannabis sativa (konopí), doklady o jeho používání jsou staré 

více jak 5000 let v souvislosti s náboženskými obřady v Indii.  

v Narkotické látky 

Ø Heroin 

Ø Morfin 

Ø Opium 

Ø Kodein 

Ø Syntetické opiáty 

Vyvolávají v člověku pocity radosti a síly, ale jejich vedlejší účinky oslabují centrální ner-

vovou soustavu, tlumí dýchání a střídá se zde stav euforie s ospalostí, zmatenost, necitli-

vost na bolest, neschopnost soustředit se, poté způsobují nevolnosti a pocení. Způsobují 

silnou fyzickou i psychickou závislost.  
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v Steroidy 

Užívají je především sportovci k růstu svalové hmoty, za účelem zvýšení výkonnosti. 

Nežádoucí účinky – otoky, třas, vypadávání vlasů, agresivita (Vykopalová, 2007). 

 

2.4.7 Skutečné poškození organismu drogami 

Mezi mládeží stále koluje názor, že příležitostné užívání drog je neškodné, protože účinky 

drog zmizí po několika hodinách a nezanechávají nijak dramatické stopy. Jde s nimi bojo-

vat proti stresu, mnoho podporují tvořivé myšlení a aktivitu, jiné mají dokonce léčivé 

účinky. Jen málokdo si chce připustit skutečné škodlivé účinky: 

• Poškození způsobené vpravením drogy do organismu, které je vstupní branou in-

fekcím.  

• Plicní komplikace při kouření drog, vznik plicních pneumonie, edémy plic. 

• Onemocnění kardiovaskulárního systému, mnohdy velmi rozsáhlé, které jsou způ-

sobeny i bakteriální infekcí při aplikaci drogy. Uživatelé kokainu a amfetaminů ma-

jí problémy s hypertenzí, při velké zátěži v kombinaci s alkoholem může dojít i 

k úmrtí. 

• Jaterní problémy u uživatelů drog v souvislosti se zavlečením bakterií – nejčastěji 

hepatitida typu B, C, apod. 

• Poškození ledvin u uživatelů heroinu, čichání rozpouštědel. 

• Oční komplikace i mnohé jiné, drogy mohou přímo ohrožovat centrální nervovou 

soustavu i závažně poškodit mozkovou tkáň (Vykopalová, 2007).  

•  

2.4.8 Drogy a kriminalita 

S distribucí drog úzce souvisí i trestná činnost. Nejvíce dominují činy násilné, krádeže i 

loupeže.  Pokud se týká trestné činnosti, která úzce souvisí s nedovolenou výrobou a držení 

omamných látek a jedů nebo trestné činnosti z oblasti šíření toxikomanie lze zaznamenat 

vzrůstající tendenci.  
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3 DŮSLEDKY SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

 

3.1 Nezaměstnanost 

Potřeba práce. Jedná se snad o všeobecný pocit člověka  - potřeba práce, dnes už zní slovo 

práce zřejmě úplně jinak, jak tomu bylo před 20 lety, jinak před 50 lety a jinak před 100 

lety. Tehdy tvrdá, těžká dřina, se později znatelně mění. Použitím techniky a automatizace 

se dá hovořit spíše o zaměstnání člověka.  

 V tomto přetechnizovaném světě, plném internetu, počítačů, komunikací zásadně přes 

ICQ, atp. nemělo by spíše docházet k zpřírodnění lidské kultury – její postupná naturaliza-

ce, čímž by mohlo dojít k vytvoření nových pracovních příležitostí. V dnešní době se uka-

zuje, že mezi mladými lidmi dochází z důvodu nedostatku komplexních přírodních podně-

tů důležitých v citlivých fázích dospívání, k poškození celého systému formování osobnos-

ti kulturou.   

Také civilizační stres, na kterém se ve velmi vysoké míře podílí stres z nezaviněné ztráty 

zaměstnání, dokáže změnit celou řadu funkcí organismu, která není dnešní civilizaci dobře 

přizpůsobena. K poškození zdraví u člověka může docházet z těchto důvodů například 

snížením protiinfekční i protinádorové imunity lidského organismu, dále také dochází ke 

zvýšenému výskytu alergií a diabetu, i když se to dříve nepředpokládalo, jsou ovlivňovány 

stresovými faktory. 

 Dnes platí, že ať se jedná o práci ruční či v dělnických kategoriích, nebo i pracovní pozice 

vysoce kvalifikované, na které jsou zapotřebí odborné znalosti z různých oborů, získané 

studiem na vysokých školách, nebo dlouhodobou praxí, ztráta zaměstnání může znamenat 

pro člověka především sociální úpadek.  

 Nezaměstnanost je nejen nepříjemným průvodním jeven rozvoje společenských systémů, 

které jsou založeny na tržní ekonomice, ale její vysoká míra ovlivňuje celkové společenské 

klima, zhoršuje hospodářskou situaci státu, ale hlavně spokojenost a zdraví lidí. Ztráta prá-

ce je pro člověka, který pracovat umí a hlavně pracovat chce především velké ponížení.  

Narušuje jeho obvyklou psychickou pohodu, čímž poškozuje jeho život, ale nejen jeho, ale 

hlavně celé jeho rodiny. Což dokazují nejen naše, ale i zahraniční poznatky z této oblasti v 

poklesu životní úrovně, který v mnoha případech u některých jedinců často hraničí až s 

chudobou.  
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Psychologické výzkumy dlouhodobě nezaměstnaných osob zjišťují jejich hlubokou depri-

vaci (strádání) ze ztráty práce, pokles jejich sebevědomí i sebeúcty, pocity neužitečnosti a 

beznaděje. Současně dochází k velkému poklesu sociálního statusu nezaměstnaného, jeho 

ponižující stigmatizací.  

Nedá se jednoznačně říci, koho se nezaměstnanost týká více, či méně, ale postihuje přede-

vším tzv. rizikové skupiny lidí. Jedná se o novou třídu deklasovaných osob, tj. lidí se zku-

šeností s dlouhodobou nezaměstnaností, bez kvalifikace a pracovních dovedností, kteří 

jsou mimo pracovní trh a jsou trvale závislí na systému podpor.  

Můžeme také rozlišit dva druhy symptomů, které ztráta práce vyvolává. Ze strany jedince 

se jedná o dezintegrace osobnosti s výrazným dysfunkčním chováním, zdravotní psychické 

i fyzické potíže, problémy v rodině. Ze strany společnosti se projevují zvýšenou konzuma-

cí alkoholu, nikotinu a drog (a to hlavně u mladých lidí), zvýšenou nemocností a tím i zvý-

šenou spotřebou léků, vyšším výskytem sebevražedných pokusů, zvýšenou kriminalitou a 

násilím, v neposlední řadě rasovými konflikty. 

Poměrně malý zájem politiků, ale i hromadných sdělovacích prostředků je o velké existen-

ciální problémy lidstva, kam určitě patří nejen lidsky, ale i sociálně citlivý problémy ob-

rovského úbytku příležitostí k plnohodnotné lidské práci. Málokdo se dnes zabývá existen-

ciálními hrozbami současnosti.  

Vrchol společenské pyramidy dnešní společnosti si všímá hlavně ekonomického růstu, 

nových výhod, které pro mocenskou i intelektuální elitu přinášejí globalizační procesy. Ale 

proč je nezajímají problémy společnosti? Je to jasné. Netýkají se jich.  Ale nemohou se 

také někdy stát starými, nemocnými, nebo nějakým způsobem handicapovými či snad i 

chudými lidmi? Jak dalece je moc a peníze uchrání před nevyléčitelnou nemocí? (Konrad, 

1999).   

Význam práce, jako výtvor určitého bohatství byla poprvé formulována už na počátku 19. 

stol. Později v protestantské době, podle Maxe Webera, platilo odříkání a práce – pro děl-

níky i podnikatele byla zahálka a mrhání časem nejtěžšími hříchy. Dnes je práce považo-

vána spíše za osobnostní rozvoj, pocit uspokojení a životní smysl, i když je mnohdy časově 

náročná, namáhavá i vyčerpávající.  

 Nezaměstnanost je zkrátka celoevropským problémem, zvláště nyní v době krize. Jsou 

vynakládány velké finanční výdaje do příspěvků, které jsou nezaměstnaným vypláceny ze 
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sociálního pojištění, na které přispíváme každý z nás. Ale dlouhodobě nezaměstnaní ztrácí 

také svou kvalifikaci i odbornost.  

Tak jde společně s problémem nezaměstnanosti i další negativní projev v naší společnosti a 

tou je kriminalita. Lidé, se nějakým způsobem musí uživit, a proto volí pro ně schůdnou, 

nelegální cestu -  snaží se „přežít“. Tito životní ztroskotanci pak propadají různým druhům 

závislostí.  

 

3.2 Bezdomovectví 

Bezdomovectví není jen vztah k bydlení, ale ukazuje způsob života. Tato extrémní varianta 

života je vlastní lidem, jejichž osobnost je zásadně změněna, někdy jde o volbu, ale ve vět-

šině případů jde o úpadek společenské prestiže.  

Obvykle tak končí lidé s neschopností plnit společenské požadavky. „Bezdomovectví je 

více než nedostatkem přístřeší a více než chudobou. Je součástí širšího procesu marginali-

zace, založeného na neschopnosti bezdomovců participovat na způsobu života, který je 

standardní pro většinu populace“ (Mareš, 1999 in Vágnerová, 2004). 

Bezdomovec je osoba bez trvalého bydliště, ale i osoba bez přístřeší, která má trvalé byd-

liště, ale z nějakého důvodu ho nechce, nebo nemůže užívat. Takový člověk většinou nemá 

rodinu ani zaměstnání, jeho vztahy s příbuznými nemají žádnou funkci.  

 

3.2.1 Příčiny bezdomovectví 

• Původní rodina je dysfunkční nebo neexistuje.  
 
 

• Jako děti byli vychováváni v nezájmu, byli podceňováni, nebo dokonce i zneužívá-
ni. 
 

•  Byli z rodiny odňati, vyhnáni, nebo utekli sami a toulali se. 

 

• Dlouhodobě byli ve výkonu trestu, v ústavní péči nebo prodělali ústavní léčbu. 
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Bezdomovectví 
Srovnání podle příčiny 
vzniku (bezprostřední 
pobyt před ztrátou byd-
liště 
Tabulka č. 1 
Pobyt v konkrétní instituci  V procentech 
výkon trestu 35% 
psychiatrická léčebna 15% 
dětský domov 25% 
Ostatní 25% 

     

 

 

 

 

 
 
 

 

35%

15%
25%

25%

Příčiny bezdomovectví - pobyt  před ztrátou  
bydlení

výkon trestu psychiatrická léčebna dětský domov ostatní
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• Chybí jim jakékoli sociální zázemí, protože nezaložili vlastní rodinu, nebo se jim 
rozpadla z důvodu neschopnosti soužití – nestarají se o děti, nepřispívají na domác-
nost apod. 

 

• Mají sníženou schopnost v důsledku vrozených dispozic i problémů získaných, 
25% jsou invalidní důchodci (mentálně retardovaní, porucha osobnosti, dlouholetý 
abúzus alkoholu a drog, duševní nemoci (Heczko a Heczková, in Vágnerová 2004). 
 

 

• Kombinace různých zátěží – ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, dlouhodobý výkon 
trestu, neschopnost zvládnout závislost na alkoholu nebo drogách, ale těmto lidem 
by bylo možno ještě pomoci, pokud by získali potřebnou podporu včas. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 POPIS PROJEKTU 

4.1 Výzkumný problém 

Dnešní doba s sebou nese spoustu problému, které je nutno řešit a nad kterými bychom 

neměli zavírat oči. Jsou to především sociálně patologické problémy u dnešní mládeže. I já 

jsem se ve svém životě setkala s jedním mladým člověkem se sdruženými problémy 

z hlediska sociálně patologických jevů. Jednalo se o záškoláctví, drogovou závislost, ne-

zaměstnanost, agresivitu vůči matce i delikventní chování – krádeže, vloupání, atd. Možná 

právě proto, že těchto sdružených problémů se objevilo jen u jednoho jedince tolik, je vel-

mi zajímavé prozkoumat právě u něj možné příčiny vzniku sociálně patologických pro-

blémů. Proto jsem ke zkoumání vybrala právě jeho. 

Výzkumný problém se dotýká fenoménu drogově závislých a to konkrétně v období dospí-

vání.  

4.2 Cíl výzkumu 

Cílem projektu je odhalit a analyzovat možné příčiny vzniku vybraných sociálně pa-

tologických jevů a jejich důsledků na dospívajícího jedince.  

 

4.3 Účastníci výzkumu 

Z hlediska zkoumání sociálně patologických problémů jsme jako hlavního účastníka vý-

zkumu, zvolili chlapce, který ve věku dvanácti let začal experimentovat s drogou a nyní ve 

věku 21 let je drogově závislý, nezaměstnaný, nevyučený, má za sebou několik krádeží, 

vloupání, násilnictví, pobyty v diagnostickém ústavu v Brně, soukromém výchovném ústa-

vu v Troskotovicích, na záchytce a v současné době je nevyučený, nezaměstnaný bezdo-

movcem, bez jakékoliv víry v  budoucnost, spravedlnost nebo v budoucí lepší období. 

Rozhovory byly vedeny i s jeho matkou, abychom lépe dokreslili situaci. 
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5 KVALITATIVNÍ VÝZKUM 

 

Pro mou bakalářskou práci jsme zvolili kvalitativní výzkum, který je vzhledem k danému 

tématu nejpříhodnější. V zásadě, se zde snažíme za pomocí tohoto výzkumu vypátrat, jak 

sami aktéři, v tomto případě zkoumaný jedinec a jeho matka, rozumějí sociální situaci a 

hlavně, které důvody je vedou k určitému jednání. Ověřujeme si také, že platnost zkuše-

nosti stoupá s mírou subjektivní účasti toho, kdo poznává. Vnořili jsme se do studované 

reality, do života zkoumaného subjektu a tak můžeme získat hluboké pochopení pro námi 

studovaný jev (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Podle Glaser a Corbinové (1989) jde o výzkum, jehož výsledků nebylo dosaženo pomocí 

statistických metod, nebo jiných způsobů kvantifikace.  

 

5.1 Biografie 

Probíhá formou rekonstrukcí a interpretací historie člověka, nebo jen její části. Jedná se o 

výzkum podrobností i životních drah jedince a tím přispívá k vysvětlování osobních i spo-

lečenských jevů.  Tento mladý muž, vzhledem ke svému věku, může pro badatele odkrýt 

mnoho zajímavých okamžiků jeho života a také objasnit příčiny některých sociálně patolo-

gických jevů a možné důsledky, které z nich mohou vyplynout (Švaříček, Šeďová, 2007). 

 

5.2 Zdroje dat 

5.2.1 Kvalitativní rozhovor 

Tato technika sběru dat se nám jevila jako základní při našem výzkumu. Jedinec při ní není 

konfrontován se standardizovanými otázkami, ale je povzbuzován k volnému vyprávění. 

Nejdříve jsme dotazovanému určili předmět vyprávění a subjekt, kde byla jistota, že nám 

bude odpovídat. Rozdělili jsme rozhovor na dvě fáze: 

 1. fáze hlavního vyprávění  

2. fáze dotazovací 
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5.2.2 Audiozáznamy 

Audiozáznamy s pozměněnými jmény byly pořízeny se souhlasem zkoumaného i se sou-

hlasem jeho matky, a to k použití k badatelským účelům pouze do této bakalářské práce. 

Otázky byly vzhledem k výzkumnému problému strukturovány jednak na minulost a pří-

tomnost, ale i na vyhlídku do budoucnosti.  

Základními informacemi jsou datum, místo a čas konání rozhovoru, případné rušivé vlivy, 

jednoduché popsání vzhledu a neverbálních projevů. 

 Otázky byly zaměřeny popis celkového stavu ve vztahu k minulosti i přítomnosti. Popiso-

val své závislosti, rodinné zázemí, nemožnost najít si vhodné zaměstnání apod. Zajímavé 

bylo, že i když mohl, nebyl schopen říci, kdo nese vinu za situaci, ve které se nachází. Mi-

mo jiné mu byly pokládány otázky zjišťující informace, jež se vztahující k primární rodině, 

ale i k nové rodině jeho matky, přítomnost či absence zázemí, vztahy v rodině a se souro-

zencem, s babičkou, otcem a dědou. Nevynechali jsme ani oblast vlastních vztahů, zda má 

přítelkyni. Zjišťovala jsem i dosažené vzdělání včetně nedokončeného, jeho problémy se 

školou jak už základní, tak i nedokončené učební obory. Jeho subjektivní vztah ke vzdělá-

ní. Následně také jeho průběh zaměstnání, či vlastně nezaměstnanost. Spíše, jestli byl za-

městnán i jak dlouho pracoval. Z čehož vychází také jeho vztah k práci. Problém bydlení či 

spíš bezdomovectví byl dalším dotazem.  

Sociální kontakty obyčejně plní podpůrnou funkci v našem životě. Jak vypadá jeho kontakt  

s rodinou, matkou, příbuznými, přáteli? Je mezi nimi silná vazba? V poslední části rozho-

voru jsem se zaměřila na otázku vnímání budoucnosti.  

 

5.2.3 Osobní dokumenty 

Dokumenty jsou obecně vzato veškeré stopy po lidské existenci. Slouží jako klíč k infor-

macím, které by se velmi těžce získávaly (Hendl, 2005). 

Použili jsme osobní dokumenty jako žákovská knížka, osobní dopis, deník. 

Úřední dokumenty v rámci badatelské činnosti na bakalářské práci jsme použili dokumen-

ty, které dobře charakterizovaly zkoumaný subjekt. Poněvadž se dopouštěl různých krádeží 

již v nezletilosti, bylo jako průkazný materiál zvoleno Rozhodnutí k přemístění do sou-

kromého výchovného ústavu Troskotovice, Usnesení policie ČR o zahájení trestného stí-

hání mladistvého, Úřad práce, vysvědčení ze ZŠ, vysvědčení ze Soukromé ZŠ. Tyto do-
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kumenty nám byly poskytnuty k badatelským účelům s laskavým souhlasem zkoumané 

osoby a jeho matky.  

Tyto dokumenty mají důkazní charakter ve vztahu ke zkoumané osobě a její delikvenci  

5.2.4 Postup výzkumu 

Rozhovory probíhaly v průběhu šesti měsíců a byly vedeny s dospívajícím chlapcem a jeho 

matkou. Byly orientovány přímo k osobě zkoumaného a odhalují tedy všechny dostupné 

skutečnosti velmi důležité pro posouzení dané zkoumané oblasti. 

V přípravné fázi jsme shromažďovali různé dokumenty, které by mohly v budoucnosti 

výrazně ovlivnit způsob bádání. Několikrát jsem navštívila tuto rodinu a domluvila si pře-

dem jednotlivé schůzky, aby si přibližně ve smluveném období udělali čas na rozhovory. 

Volili jsme různé časové období. První schůzka se konala již loni 25. 9., kdy byl nahrán 

první rozhovor. Přišli k nám společně s jeho matkou. Ta se rozhovoru sice zúčastnila, ale 

jen ke konci a na chvíli. 

První rozhovor byl spíše monologem chlapce. Mladý muž byl spíše veden k volnému vy-

právění a otázky mu byly dány až na závěr, spíše pro doplnění. Až po pečlivém prostudo-

vání rozhovoru jsme vymýšleli další vhodné otázky pro příští rozhovor, který proběhl 20. 

10. 2010 a poslední rozhovory 20. 2. 2011 a 28. 3. 2011. S matkou chlapce byl veden jeden 

rozhovor i za přítomnosti syna. 

Tuto rodinu znám jen asi 8 let. I když matka chlapce chodila se mnou do jedné školy, byla 

o 2roky mladší než já a tudíž jsme se znaly jen od vidění. Později jsem se s ní blíže sezná-

mila, když se poznala s nynějším přítelem, naším kamarádem. Její syn byl podle mého 

názoru na svůj věk velmi vyspělý a zdál se mi rozumný. Dokonce jsem ho svým synům 

dávala jednu dobu za vzor. Tenkrát. 

Jak jsem ale poznávala všechno to zákulisí navenek fungující rodiny, chápala jsem, že není 

všechno zlato, co se třpytí. 

 

5.3 Analýza dat 

Po získání veškerého materiálu, jsme tento materiál setřídili. Přepsané rozhovory jsme se-

třídili podle období i podle témat podle tzv. strukturní analýzy nebo tematické analýzy. 
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Součástí analýzy je i analýza mimiky a pohybu dotazovaného během rozhovoru, čerpali 

jsme z osobních poznámek, které byly vytvářeny během rozhovoru.  

 Bibliografický design se ve své podstatě zaměřuje na vnitřní perspektivy našeho sledova-

ného jedince, ale i interakce tohoto jedince v sociálním kontextu. Je zaměřen i na role, kte-

ré hraje každý jedinec v určitých zlomových okamžicích svého života. 

 

Za typ biografického výzkumu jsme zvolili realistickou biografii, protože využívá biogra-

fický materiál, který jsme s laskavým svolením zkoumaného chlapce i jeho matky a lze 

z něj poznávat objektivní realitu. Zvolili jsme v určitých případech i narativní přístup, pro-

tože jsme uznali, že je také nutno analyzovat rozhovor, jako společenskou interakci, právě 

v bakalářské práci na téma sociálně patologických jevů u drogově závislého jedince v ob-

dobí dospívání. Právě zde chceme poukázat na různé možnosti výkladu určitých situací a 

na naše vlastní verze popisu daných skutečností. Životní historie je souhrn všech nejdůleži-

tějších etap v životě jedince. 

 

Nejlepší formou pro tento druh výzkumu jsou rozhovory se zkoumaným jedincem a jeho 

matkou, můžeme tak jedince sledovat po delší dobu a pravidelně s ním spolupracovat.  

Dalšími materiály, kterých se v biografickém výzkumu dá využít a které jsme použili, jsou 

dopisy, soudní a policejní dokumenty, zprávy ze školy, deníky, dokumenty z různých insti-

tucí. Proto jsme jako metodu použili životní historii. Ta, oproti životnímu příběhu, který 

využívá jen vyprávění jedince o prožitém životě, v sobě zahrnuje i zdroje dat, kterými jsou 

analýza dokumentů či rozhovory s třetí stranou, tedy s matkou zkoumaného jedince. 

 

Základní otázkou pro zdůvodnění použití životního příběhu Adama je: Proč je významné 

se ptát dospívajících „dobrodruhů“, mladých lidí na jejich příběhy popisující problémy se 

sociálně patologickými jevy v dnešní společnosti. Zaprvé se může vnést více porozumění 

k problémům, vyskytujícím se u dnešních mladých lidí. Dále se můžeme lépe vcítit do bio-

grafie života těchto jedinců, a tím i lépe porozumět i jejich jednání. Zatřetí může biografic-

ký přístup přispět i k vybudování teorie. V konečné fázi se nejedná jen o soupis vyprávě-

ných příběhů, ale o spojení v jeden ucelený příběh. 
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Ve středu pozornosti této bakalářské práce je člověk. Jde o dospívajícího mladého muže, se 

kterým si život trochu pohrál. Abychom porozuměli jeho biografii, musíme nejprve po-

chopit smysl a význam rolí, ve kterých se octl. Abychom porozuměli těmto rolím, musíme 

pochopit také sociální a organizační struktury, ve kterých jsme mimochodem, součástí i my 

všichni.  
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6 BIOGRAFIE ADAMA 

V životě člověka hrají důležitou roli tzv. zlomové body, můžeme je nazvat krize života. 

Rozdělili jsme je na určité kategorie vlivu na vznik sociálně patologických jevů, ale kate-

gorie se neustále prolínají, proto je nelze jednoduše sledovat. Tyto životní krize člověka 

buď posouvají kupředu, směřují k jeho rozvoji, ale jsou i takové, které jej ovlivní negativně 

a jeho vývoj je veden někam, kam nechce. U Adama jsme popsali krizové situace jeho 

života, které ovlivnily jeho vývoj negativním směrem, mnohé z nich mohou být také mož-

né příčiny sociálně patologických jevů, které se u něj vyskytly. Při zkoumání příčin těchto 

jevů, klademe důraz zejména na vlivy, které jsou pro vývoj jedince podstatné. Nejdůleži-

tější jsou vlivy rodiny, která měla na jeho vývoji přímý vliv. Ať už se jednalo o problémy 

matky v těhotenství, tak i náročný porod.  Do toho všeho pak zasahují neustále se prolína-

jící vlivy rodinných problémů.  

 

 

 

•problémy v 
těhotenství

•náročný porod

krizové situace v 
období prenatálním

•alkoholismus otce
•hádky rodičů
•bití matky
•rozvod

krizové situace v  
dětství pod vlivem 

rodičů •špatná finanční 
situace v rodině

•jesle
•mateřská škola

socializace

•hyperaktivita
•nepochopení učitelů
•nedůslednost rodičů

Krizové situace ve 
škole

Životní krizové situace  

Vliv  
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6.1 Vliv rodiny 

Adamova primární rodina, tj. matka a vlastní otec, nebyla příliš ukázková, co se týče 

soudržnosti, odpovědnosti či vyzrálosti manželů.  Adamovo narození a rané dětství, ukazu-

je na dobu před rozvodem rodičů, na problémy, které zřejmě byly neudržitelné a nesnesi-

telné. Adam se narodil v rodině, kde jeho rodiče se brali velmi mladí (vzhledem k dnešní 

době) a zřejmě ne úplně vyzrálí k založení rodiny a vychovávání syna. Na otázku, kdy je 

možné dítě vychovávat, se často odpovídá, že v době, kdy má dítě aspoň trochu rozumu, 

když je možné se s ním domluvit, něco mu vysvětlit, ukázat, a ono je schopno to pochopit.   

Matka, také pochází z rozvrácené rodiny, dodnes má vztek na své rodiče, že se rozvedli a jí 

tak změnili život. Je vyučená prodavačka, musela z důvodu problémů se svým manželem, 

také z důvodů jeho neschopnosti zabezpečit rodinu s malým dítětem, velmi brzy nastoupit 

ještě v době mateřské dovolené do práce. Otec malého Adama začal chodit do hospody, 

aby nemusel matce pomáhat. Kamarádi z hospody byli pro něj přednější, než manželka a 

syn.  

 

6.1.1 Negativní vlivy v těhotenství matky 

Matka v době těhotenství byla nucena postarat se o domácnost, sama všechno musela zaři-

zovat a zřejmě v těhotenství prožila mnoho psychických problémů, mnohdy i nadměrné 

fyzické námahy, z důvodu zařizování bytu a psychického tlaku ze strany manžela, alkoho-

lika. Již v prenatálním i post prenatálním období dochází k první krizové situaci, která mě-

la vliv na vývoj dítěte. 

 

6.1.2 Rozvod rodičů a jeho vliv na vývoj dítěte 

Z rozhovoru s matkou jsem se dozvěděla, že v r. 1987 uzavřela manželství  Adamovým 

otcem, a z tohoto manželství se jim narodil syn Adam.  Manželství bylo rozvedeno v roce 

1991 z důvodu manželova alkoholismu, kdy ji v opilosti napadal a rozbíjel zařízení v bytě. 

Syn Adam byl svěřen do výchovy matky a otci byl upraven styk s dítětem. Matka se snaži-

la nějak přežít a svému synovi nahradit rodinou pohodu.  Přes snahu o zcelení rodiny, byly 

vztahy mezi rodiči natolik špatné, že když měl syn čtyři roky, tak bylo rozvedeno. Matka 
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uvádí, že manžel byl v posledních měsících před rozvodem velmi agresivní a byl také zá-

vislý na alkoholu.  

Z rozhovoru s matkou: 

„Koupila jsem si po revoluci čínské bavlněné tričko, byly různých barev, ale já si koupila 

obyčejné černé – stálo 95 Kč, teď takové stojí od Vietnamců 35 Kč, no a přišel domů a 

chytl mě pod krk a jen ty stěhy praskaly, na další tričko už jsem neměla a tak jsem se zača-

la bránit.  A bylo Leni, nebij mě, a já říkám, já tě ty ku- zabiju. Nátělníky na mě rozerval a 

takové.  Když byl opilý.“ 

Je paradoxní, že matka se „rvala“ se svým manželem před malým dítětem, ale jaké to bylo 

pro Adama prostředí? Prostředí plné křiku, hádek, alkoholu, bití. Bití zřejmě bral jako 

normální životní postoj svého otce k matce. Pokud v rodině nebyla ještě jiná autorita, která 

by nastolila pořádek, nebo řekla dost, je zde malé dítě, tak taková rodina prostě nemůže 

fungovat.  

Rodina je zdrojem bezpečí a jistoty, ale i zdrojem informací o osobě dítěte. Jaké tedy in-

formace dostával? Kde Adam cítil bezpečí? Jednotliví členové rodiny a jejich vztahy slouží 

dítěti jako model, který napodobuje a identifikuje se s ním. Pokud nejsou v rodině dobré 

vztahy, má dítě zkreslené představy o realitě. Pokud rodina chybí, narušuje to celou skupi-

nu a stává se tak rizikovým faktorem, který přispěje ke vzniku psychických potíží. Možná i 

nám teď přijde na mysl, že dítě, které vyrůstá v takovém prostředí, musí přejít z dětství do 

dospělosti najednou. Kdy vlastně dítě zažívá dětství? V laskavé náruči matky, která si své 

dítě užívá a společně s otcem svého dítěte, vnímá ten obrovský dar, kterým je narození 

vlastního potomka. Zdravého dítěte. 

Dětství v minulosti nemělo nikdy žádná zvláštní privilegia, dítě bylo v době dospívání už 

bráno jako dospělé, většinou pracovalo dokonce i deset hodin denně buď na polích, nebo i 

v továrnách. Dětí se sice rodilo daleko více než v dnešní době, ale o to více dětí se dospě-

losti nedožilo. Ani jejich rodiče se na své děti nijak zvlášť citově neupínali. Možná i toto 

cítím hlavně u otce tohoto chlapce.  

I po stránce trestní odpovědnosti se objevují mírnější tresty pro děti až v novověku. Roz-

vod rodičů, i když podle mého to byla jediná možnost, jak dostat dítě z vlivu prostředí ne-

funkční rodiny, byla druhou krizovou situací, která později ovlivnila další Adamův vývoj. 
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6.1.3 Vliv biologického otce a jeho role v rodině 

Když bychom se soustředili na roli Adamova biologického otce, tak musíme zkonstatovat, 

že svou roli otce vůbec tento člověk, nenaplnil. Se svým synem se po léta odmítal stýkat, 

dokonce na něj přispíval s určitými prodlevami a Adamově matce se ani nesnažil tíživou 

finanční i citovou stránku života nijak usnadnit. Když se Adam narodil, nebyl schopen se o 

dítě starat, ani nikterak vytvářet domov pro své dítě. Byl mu milejší alkohol a kamarádi. 

Ani v době, kdy ho Adam nejvíce potřeboval, aby mu ukázal mužský vzor, tak svou roli 

nezvládnul. Ukázal mu jen, jakým způsobem se žít nemá, i když to Adam bral spíše jako 

samozřejmost, že tatínek pije přemíru alkoholu, pokud nemá peníze, tak prodá nějaké věci 

v zastavárně. Doma je normální bít jeho matku a používat vulgarismy v přítomnosti malé-

ho dítěte. Dokonce, když kulminovaly Adamovy problémy a matka si už s ním nevěděla 

rady, obrátila se na svého bývalého manžela, ale ten se o syna nezajímal tak, jak měl. Svou 

roli otce nesplnil. 

Z rozhovoru s matkou vyplynulo, že v září se spojila s Adamovým otcem, kdy ho obezná-

mila s problémy okolo jeho syna. Ten přislíbil návštěvu a pomoc. Do dnešního dne však 

syna nenavštívil a ani se s ním nesetkal a přestal dokonce přispívat na výživu svého syna. 

Otec navenek slibuje, dělá se dobrým před cizími, ale až má přijít a opravdu pomoci, tak 

zastává pozici mrtvého brouka. V tak kruté době, kdy je matka se svými silami na dně a 

Adam to vidí a všechno si přebírá jako vzor. Závěr je, že Adam přebírá vzorce svého cho-

vání od svého otce, který se chová naprosto nezodpovědně vůči svému synovi i své bývalé 

ženě. Vrcholem toho je, že přestává platit výživné na svého syna, čímž dává jasně najevo, 

že nedodržuje svá předsevzetí, sliby, ani zákonné postihy. 

 Když jsem se ptala Adama, jestli si uvědomuje, kde se stala chyba, odpovídá: „ Nevím, 

jestli je to proto, že jsem vyrůstal jenom s máti, to nevím, nebo jestli tam nastala nějaká 

chyba, že nejsem nějaký vyučený, nebo něco, nemám papíry na to, abych mohl soudit  - 

kdo, nebo co za to může.“   

Vyplývá z toho, že ani on sám neví, proč? Ale z odpovědi jasně vyplývá, že problémy, 

které má souvisí s nefunkčním otcem, s otcem, který nikdy nebyl, kdy ho Adam potřebo-

val, nebyl ani, když ho potřebovala jeho matka. Ale co více, „vyrůstal jen s máti“ svého 

otce si zřejmě vůbec nechtěl připouštět, co tento člověk pro něj vlastně znamenal. V jed-

nom z rozhovorů, ve kterém vypráví, jak poprvé nesl kradené věci do zastavárny a když 

uvedl své jméno, tak mu pracovník zastavárny řekl, že jeho otce dobře zná a že i on do 
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zastavárny nosil nějaké předměty a bylo s ním spoustu problémů a tak, že od Adama jeho 

předměty nevykoupí. Evidentně je pro něj otec něco jako přítěž, za kterou se stydí i pokud 

se jedná o nelegální činnost. Otcova mužská role v této rodině nebyla zřejmě nikdy napl-

něna. Otec, jako vzor správného muže, nikdy neexistoval, proto si ani Adam nemohl vštípit 

žádné vhodné postoje ke své matce, a v budoucnosti ani ke svým přítelkyním či partner-

kám.  

 

6.1.4 Další vlivy 

Matka podotýká, že její mladší syn je na ní více závislý. Mladší syn může být více závislý 

jen na povrchu. Kde je viditelná míra závislosti, existuje nějaký mezní bod, od kterého se 

dá spočítat míra závislosti? Ale matka to říká s hrdostí v hlase. Podařilo se jí vychovat sy-

na, který byl na matce nezávislý, který si pohrál sám se sebou, nepotřeboval nikoho, aby 

měli rodiče klid. Nebo nechtěl rušit ten klid? Nebál se, že když na sebe upozorní, rozpoutá 

znovu peklo? Nebo byl už zvyklý na svůj klid, na svůj vnitřní svět? Byla to ohleduplnost, 

nebo jen prostý strach? Jsou to jen dohady. 

 Matka dále vypovídá, že syn Adam je oproti mladšímu synovi samostatný, ten mladší je 

na ní více závislý. Adam, ten byl podle matky super, v 19. 00 hod. šel spát a v 5.00 se bu-

dil.  stával velmi brzy. V sobotu vstával v 5.30 hod., tak jak byl z jeslí naučený, nebo tak 

navyklý, že vstával moc brzy, pak si zapnul televizi, nebo si skládal z Chevy, hrál si sám, 

v tomto byl strašně hodný“.   

Podle výpovědí obou, matky i syna, však měli ale mezi sebou ještě v dětství Adama velmi 

dobrý vztah. Syn měl vlastně už od dětství jen ji. Nikdo jiný tam nebyl. Se vším se jí svě-

řoval a podle atmosféry při vypravování, viditelně rádi vzpomínali na Adamovo dětství. I 

když jsem při pozorování Adama měla maličko pochyby, zda to všechno není alespoň 

z části jen hrané. 

Z rozhovoru s matkou: 

 „To léto když byl A malý, bylo dobré.  Měla jsem golfáč a 2x jsem ho vysypala, Adame, 

pamatuješ si na to?  

 Adam na to: –„Né“. 

 Neřekl to ale zlostně, nebo tónem, který by byl slyšet z úst kdejakého „puberťáka“, bylo to 

spíš, jako by si opravdu nevzpomínal, ale jen tak seděl a pozorně poslouchal. Když ho tak 
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pozoruji, nemohu pochopit, že tento hezký mladý muž krade, lže, bere drogy, je agresivní, 

ale to je jen můj subjektivní pocit, když ho vidím umytého, oblečeného, „slušného“. 

Ale matka na toto slovo nereagovala a dále pokračovala: „Jak je podchod, jsou tam takové 

žebra tak se ty kolečka do toho zapasovaly a já když jsem tam najela – hned to bylo. To 

léto bylo skvělé, my jsme chodili na Baťák  - ještě to léto, než šel do jesliček a baťák pak 

v září skončil, Baťák stál 3 koruny – vzala jsem s sebou třeba palačinky, koupili si jen so-

dovku, to jsme si jen tak užívali.  To s tím druhým synem nemáme, o to je malý ochuzený, 

protože koupaliště je drahé, je tam moc lidí a to mě neláká. Je to možná tím, že člověk měl 

míň roků. (Baťák = koupaliště v centru Zlína, které se nacházelo v těsné blízkosti Svitu, n. 

p., ve Zlíně, v minulosti patřilo k firmě Baťa – pozn. Chludová). 

Upoutal mě zajímavý odklon od citového pojetí k dítěti a zaměření se opět na finanční 

stránku věci. Na koupališti Baťáku si mohli užívat, protože stálo 3 koruny. Dnes je již 

koupaliště uzavřeno a ostatní jsou drahá. Z uvedeného vyplývá, že finanční stránka byla 

pro Adamovu matku prioritní.  

Z rozhovoru s matkou: 

 Když měl Adam 2 roky, tak jsme byli za silvestra sami, tak říkám, já ho ušmatlám, já ho 

uchodím, a budu mít pak klid, a houby – po 8 hodině jsem vytuhla taky. Jak ty děti chodí 

pomalu, tak to jsi víc nadřená jak oni, tak jsme o půl osmé zalehli - oba.“ Smích – oba se 

srdečně rozesmáli, zdá se, že jsou spolu šťastni, opět mě napadá jediné, že se mají velmi 

rádi, i když to z Adamových deliktů (krádeží matce) nevyplývá. Tyto skutečnost ve mně 

vyvolává další otázky, jak je možné, že se milují a zároveň tolik nenávidí.  

Z uvedeného rozhovoru plyne jednoznačně, že otec Adama nebyl s rodinou ani na silvest-

ra, kde byl a proč byl kdekoli jinde a ne doma s ženou a dítětem, to zřejmě není podstatné, 

matka a dítě se snažili vytvořit rodinu i bez otce a tak žili jeden pro druhého.   

 

6.2 Vliv předškolního a školního vzdělávání 

Adamovo vzdělávání v instituci začínalo již od velmi raného věku, kdy dítě ještě nemělo 

dva roky. Toto období je velmi kritické pro správné upoutání se dítěte k jednomu z rodičů, 

ale v souvislosti se situací, ve které se matka nacházela, nebyla jiná možnost. Manžel jí 

peníze nedával, byl alkoholik a ona se musela sama postarat o byt i o dítě, tak nastoupila 

do zaměstnání a dítě dala do jeslí. Další vzdělávací institucí byla mateřská škola, dále pak 
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základní škola, v průběhu období, kdy se odstěhovala ke svému příteli i soukromá základní 

škola, a nakonec SOU obor automechanik a SOU obor kuchař. 

Jesle 

Adam byl v dětství podle své matky velmi samostatné dítě. I když velmi trpěl, když matka 

musela nastoupit do zaměstnání a dítě dala do jeslí. Na otázku – v kolika letech začal cho-

dit do jesliček, matka odpovídá: „ ve dvou, v necelých dvou – v září. První v jeslích, po-

slední z jeslí. Ještě jsem byla dole u brány a už jsem slyšela, jak volá, nenechávej mě tady, 

maminko, prosím tě, nenechávej mě tady. Ale co jsem měla dělat? Jak asi muselo být mat-

ce, která je nucena žít s takovým mužem, jakým byl Adamův otec. Byla vyrovnaná? Klid-

ná? Milující? Nebo naopak? Pokud jsou v rodině problémy, tak v této se objevily téměř 

všechny, které zapříčiňují vznik sociálně patologických jevů v dnešní společnosti, nedosta-

tek finančních prostředků, nezralost a nízký věk rodičů, alkoholismus, žádné pořádné soci-

ální zázemí. A přitom, v tehdejší době se za dítě, pobývající v jeslích, neplatily žádné po-

platky. Matka dítěte musela počítat každičkou korunu, aby své dítě uživila a alespoň trochu 

vyšla se všemi poplatky, které souvisely s bytem. 

Proto pořád počítala. „Myslela jsem si, že tam bude 2 roky, protože to bylo výhodné. Ale 

byl tam jeden rok.“ 

To muselo být pro matku složité, ale nedalo se nic dělat. Byla provdaná a na žádné sociální 

příspěvky neměla v té době nárok. 

Dítěti v tak raném věku, které je na matce citově závislé, protože rodina jako celek nefun-

guje, je jakékoli jiné prostředí, než na jaké je zvyklé, velmi nevhodné. Snad záleží i na pří-

stupu pracovníků jeslí, na jejich loajalitě, na jejich vztahu k dětem atp. Jak jsme již zmiňo-

vali v teoretické části, mohlo opravdu dojít k rané deprivaci, čili citové deprivaci v dětství 

kdy vlivem špatně fungujícího manželství došlo k absenci pevné citové vazby k pečující 

osobě. V této době matka bojovala spíše o přežití, než aby se mohla v klidu plně věnovat 

svému synovi. Již v období, kdy je dítě citově vázáno k matce byl převážnou část dne 

v jesličkách a jak následující výpověď matky uvádí, tak u dítěte došlo k citovému strádání, 

k citově sociální deprivaci. Mohlo dojít v tomto divokém rodinném prostředí k deprivač-

nímu syndromu, kde jedinec ztrácí způsobilost vnímat lásku druhých lidí k sobě a projevo-

vat ji vůči nim? Myslím, že v tomto případě ano. Navíc podle mého názoru toto prostředí 

bylo silně traumatické pro tak malé dítě a jistě ho další životní krize i další tíživé situace, 

které vyvolaly některé událostí, byl Adam uvržen do šoku. Příčinami mohlo být také brzké 
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umístění dítěte od matky do jeslí, rozvodem rodičů i jejich hádky a scény, které provázely 

toto „italské“ manželství. Všechny tyto příčiny, projevy a důsledky zcela jistě vrhaly malé 

dítě do bolestivého a bezvýchodného zmatku, s pocity zoufalství. I toto bych ráda označila 

za krizovou situaci, která měla pro Adama výrazný vliv na jeho problematický vývoj. 

Zajímavou kapitolou je i nutnost tehdejší doby, co nejrychleji nastoupit do zaměstnání, aby 

mohl člověk slušně žít, aby svou rodinu uživil. Také matka Adama musela z těchto důvodů 

dát svého syna do jeslí. Je vůbec vhodné tak malé děti do jeslí dávat?  

Nejmocnější instinkt u novorozeného dítěte je hledání ochrany u nejbližšího dospělého, 

dítě chce být u něj v nejbližší blízkosti, nechce cítit úzkost, když ho nablízku nemá. Rodiče 

Adama nedokázali přiměřeně reagovat na synovu dětskou potřebu bezpečí, sami byli 

v citové deprivaci vůči sobě, ale syn si o dění kolem se vytvářel svou představu. Nevytvo-

řil si základní důvěru k nejbližšímu dospělému, a tudíž svou neuspokojenou potřebu vazby 

pak zdůrazňoval zesilováním svých emočních projevů v dospělosti. Od zavedení povinné 

školní docházky ve 2. pol. 18. století přibyla ke školám ještě další zařízení pro předškolní 

děti – jesle a mateřské školy, což zapříčinilo další snížení počtu let, kdy se o dítě starají 

rodiče, či ostatní příbuzní. Tak se doba, kdy děti tráví svůj čas v zařízení, téměř neliší od 

té, kterou stráví rodiče pracující na plný úvazek v zaměstnání. Mnohdy je i delší, tak jako 

v našem výzkumu, posuzuji to jako další krizovou situaci, která výrazně ovlivnila další 

vývoj dítěte. 

 

Mateřská škola 

Z rozhovoru s matkou: 

 „Když mi ho vzali do školky, tak tam plakal jenom 3 dny, tam zjistil, že to tam funguje 

jinak, a ještě potom, já jsem si zlomila nohu, takže jsem ho brala ve 12, tak tam nemusel 

spat, tak byl úplně šťastný. Pak už bylo jenom Mami, nech mě ve školce, a já jdu do školky 

sám, byl velmi samostatný.“ Jak velký stres pro dítě je, když jej matka někam vloží, ode-

jde, jak dítě uvažuje? Táže se, co jsem udělalo? Má mě máma ráda, že mě někam dala? Ale 

jde již o dítě, které je vhodné umístit mezi ostatní děti, aby se lépe rozvíjela socializace i 

zlepšovaly se budoucí vztahy mezi dítětem a vrstevníky. Věřím, že dítě vyrůstající 

v takové rodině, musí být velmi samostatné, musí si vytvořit svůj vlastní svět, aby svým 

způsobem, přežilo. Žít v neustálém strachu o maminku, kterou bije opilý otec, žít 
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v neustálých hádkách a špatně fungujícím rodinném prostředí je pro tak malé dítě velký 

stres. Pokud malé dítě žije ve velkém stresu, jaký je asi jeho emoční vývoj? 

 

Základní škola 

Když začal navštěvovat základní školu, zpočátku nebyly žádné problémy. Dítě se ve škole 

cítí dospělejší, je to ale také velký skok pro každé dítě. Musí se naučit sedět v lavici celý 

půlden, neběhat, nevyrušovat, už není ve školce. U Adama se na problémy nedalo dlouho 

čekat. Maminka sice uvádí, že se už v první třídě sešly takové děti, že to paní učitelka ne-

zvládla.  A místo, aby se snažila s tím něco dělat, tak psala poznámky a pětky. Paní učitel-

ka na základní škole zřejmě opravdu děti nezvládala. I zde došlo k výrazné krizové situaci. 

Povinností učitelky je upozornit rodiče dítěte, že u něj pozorují nějaký rozdíl v chování 

dítěte oproti ostatním dětem. Doporučit rodičům navštívit psychologickou poradnu, pro 

posouzení školní zralosti. Jak to však přesně bylo, když jsem položila otázku - Adam měl 

nějakou mozkovou dysfunkci, ADHD? Matka na to odpověděla, že dvakrát navštívili psy-

chologa, který synovi předepsal léky, které ho utlumily. Syn si přehodil denní rytmus a 

přes den byl velmi unaven a v noci pak nemohl usnout. Proto matka reagovala tak, po dvou 

dnech synovi tyto léky přestala podávat. 

Tak jsem se matky zeptala, jestli paní učitelka, brala na to ohled, když jste donesli potvrze-

ní o dysfunkci Adama? Ve třídě bylo asi 30 dětí a z toho byli čtyři s hyperaktivitou, které 

paní učitelka nevhodně posadila k sobě. Prosazovala jedničkáře a ostatní děti u ní neměly 

šanci. Místo, aby se zachovala k těmto dětem pedagogicky, zohlednila jejich handicap, 

nebo i dítě neustále chválila i za sebemenší pokroky. I když nevím, jestli bylo správné, 

jestliže bylo v první třídě téměř 30 žáků. Jak se dá zvládnout tolik dětí, když se mají naučit 

ukáznit se. Dítě, které přijde do školy, očekává, že se mu bude paní učitelka věnovat, nese 

si s sebou zvyklosti ze školky. Nedivím se, že děti vyrušují, a pokud je dítě ještě hyperak-

tivní, tak se dáno do pomyslné škatulky problémového žáka a mnohdy nemá již šanci se 

prosadit. 

 Podle mého názoru pracují ve školství vysoce specializovaní odborníci. Ale v dnešní době 

výrazně slábne vliv některých rodin na děti, a jak se mocným socializačním prostředkem 

stávají také média, rostou tak obavy z neřízeného socializačního působení vrstevnických 

skupin, je škola viděna jako málem jediné prostředí schopné garantovat optimální působení 
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na dítě, jež je v souladu se zájmy společnosti. Učitel by se měl angažovat na žákově osudu, 

posuzovat jej podle jeho možností, schopností a brát ohledy na jeho nedostatky. 

Adam po přestěhování se k matčinu příteli také změnil docházku do základní školy. Matka 

mu platila soukromou základní školu, ve které bylo mimo známkování také i slovní hodno-

cení. Adam se v mnoho předmětech výrazně zlepšil (Viz. Příloha P 3). Oproti tomu měl 

výrazně zvýšený počet hodin nepřítomnosti, i když omluvených.  

A tak se chlapci ve škole nedařilo a tomu odpovídalo i jeho hodnocení. Nejen problémy 

s chováním, ale i prospěch je spíše průměrný. Přitom je tak těžké období dospívání a u 

chlapců především. V tomto období jedinec nabírá na citové intenzitě, tyto city hodně stří-

dá. Dítě se obává vlastních neúspěchů, neschopnosti i nedostatku. I když jsou pod různými 

vlivy prostředí, výchovou a věkem, je jejich vnímání individuální. (Vašutová, 2008) 

Problémy se synem začaly se vstupem do základní školy. Učitelé si ztěžovali na špatnou 

soustředěnost, koncentraci, vyrušování ve vyučování a celkovou úroveň chování. Toto 

vyvrcholilo ve školním roce 2001 – 2002, sníženou známkou z chování. Proto matka 

v roce 2002 toto řešila umístěním syna na dobu tří měsíců do výchovného zařízení pro 

mládež ve Zlíně, zvané Domek. V této době se seznámila s otcem druhého syna. Následně 

se přestěhovala za otcem druhého syna. Syn s nimi bydlel ve společné domácnosti, kde mu 

byl poskytnut samostatný dětský pokoj a začal navštěvovat soukromou základní školu 

v Uherském Hradišti na mé náklady. Tuto v roce 2005 ukončil. 

Jako podklad pro další informace mi byla poskytnuta matkou žákovská knížka Adama ze 

7. třídy základní školy: 

Jako důvody nepřítomnosti byly ze sedmi případů třikrát uvedeny rodinné důvody, jeden-

krát návštěva zubaře, jedenkrát nevolnost a dvakrát nemoc. 

V této žákovské knížce měl 21 poznámek, nejčastěji byly za nesplnění domácího úkolu 

(6x), nepřipravenost k výuce (6x), soustavně vyrušuje (3x)nemá učební pomůcky (4x), 

hlučné chování, vyrušuje spolužáky (1x). Zajímavá poznámka byla z hodiny výtvarné vý-

chovy ze dne 1. 4., že místo poslechu si maluje! (Viz. Příloha P2 – ukázka ze žákovské 

knížky). No k tomuto bych možná ani komentář dávat neměla. Nevím, jak dalece může 

vyrušovat při poslechu symfonie malováním si. Bohužel v tomto nevidím žádný problém. 

Průměrná známka spočtená ze všech dostupných známek v této žákovské knížce byla 

3,295. 
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Srovnání počtu zameškaných hodin na Základní škole ve Zlíně a sou-

kromé základní škole  

 Tabulka č. 2 pololetí 6. roční 6. pololetí 7 roční 7 pololetí 8 roční 8 pololetí 9 roční 9 
zameškané hodiny 41 21 19 52 7 64 82 112 

 

 
 

Na soukromé základní škole se Adam zpočátku velmi snažil. Jeho prospěch se výrazně 

zlepšil, také jeho docházka byla v normě. Tato škola poskytovala svým žákům jiné pro-

středí, než na jaké byl zvyklý. Hodnocení bylo v některých předmětech slovní a Adamovi 

vyhovovalo. Ukázku tohoto slovního hodnocení uvádí Příloha č. 1 – Vysvědčení  

Tato soukromá škola byla jednou s těch alternativních. Využívalo se zde různých aktivit, 

směřujících ke vzájemné informovanosti mezi rodiči, a konkrétní školou. Byly vydávány 

různé brožurky k informacím pro rodiče, pořádány byly i dny otevřených dveří ve škole 

pro veřejnost, pravidelně posílali učitelé písemné zprávy o dítěti atd. To by bylo pro rodiče 

s problémovými dětmi určitě velká pomoc, pokud by tento přístup byl i na klasických zá-

kladních školách, protože když má dítě pocit, že mu nemůže projít všechno, určitě se více 

snaží. Škoda jen, že u Adama nešlo pokračovat dále s tímto přístupem i na odborném uči-

lišti. Všechno mohlo dopadnout jinak. (Průcha, 2004) 
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Srovnání prospěchu žáka na základní škole a na soukromé základní škole 

Tabulka č. 3 

Předmět 
pololetí 
6. roční 6. 

pololetí 
7 

roční 
7 

pololetí 
8 roční 8 

pololetí 
9 

roční 
9 

jazyk český 3 4 4 4 2 2 3 3 
jazyk německý 3 3 3 3 3 3 4 4 
Dějepis 2 3 3 4 1 1 2 2 
občanská výchova 1 2 2 2 

slovní hodnocení rodinná výchova 1 2 1 2 
Zeměpis 3 4 3 3 3 2 3 2 
Matematika 3 4 4 4 4 4 4 2 
Přírodopis 3 4 3 4 3 2 3 2 
Fyzika 2 4 5 4 2 3 4 2 
Chemie             2 3 
hudební výchova 2 3 3 2 

slovní hodnocení 

výtvarná výchova 1 1 2 2 
pracovní činnosti 1 1 2 1 
tělesná výchova 2 2 2 2 
Vaření     2   
Informatika     2 2 
užitná výtvarná výcho-
va       1 
angličtina           2     
průměr celkem 2,076923 2,846154 2,733333 2,6667 2,571429 2,42857 3,125 2,5 

průměr srovnatelných 
předmětů 2,714286 3,714286 3,571429 3,7143 2,571429 2,42857 3,285714 2,4286 
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Střední škola 

Když jsem se Adama zeptala, co by chtěl dělat, řekl, že neví. Podle sdělení matky, začal 

studovat střední odborné učiliště v Uherském Hradišti, obor automechanik, ale předčasně 

tuto školu ukončil. Ptala jsem se jej, proč ukončil, a jestli by ho bavil jiný učební obor více, 

ale Adam jen odpověděl, že nebavil a více jsem z něj nedostala. V tuto chvíli jsem měla 

pocit, že už ho to nebaví, že už by nejraději vypadl a něco dobrého si dal. Jeho matka se 

však docela rozpovídala. Vyprávěla o tom, jak pak Adam přestoupil na jiné střední odbor-

né učiliště, obor kuchař, který mu osobně domluvila. Tak tady začaly ty problémy kulmi-

novat, to už si začal prodávat věci, až už neměl pomalu co na sebe, pak v září mu matka 

nakoupila kuchařské učebnice za peníze, které dostala k tomuto účelu od svého přítele a on 

to obratem prodal. Kuchařská učebnice, kterou obratem prodal, ji stála asi 5 x více, než za 

kolik ji Adam prodal.  Oblečení potřeboval a prodal ho. Pak sám školu ukončil. Opět jsem 

zpozorněla, Adam se jen smál. Matka se rozčílila a Adam ji přerušil otázkou, jestli mu 

koupila ty cigarety? A ona jen odpověděla, že ne, že zapomněla.  
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6.3 Vliv nového vztahu Adamovy matky 

Když měl Adam 11 let, seznámila se jeho matka s přítelem, se kterým měla později dalšího 

syna – Adamova nevlastního bratra. V této době se situace rodiny obrátila a to nejen fi-

nanční, ale i sociální. Najednou měli dostatek peněžních prostředků na živobytí, na věci, 

které si nikdy předtím nemohli dovolit. Přestěhovali se z malého bytu do nového velkého, 

moderně zařízeného rodinného domu. Matčin přítel penězi nešetřil. Adam bydlel společně 

s nimi a měl svůj samostatný pokoj, mobilní telefon, peníze, začal navštěvovat soukromou 

základní školu, která byla drahá.  

„…on měl u mého přítele všechno. Měl kapesné, měl svačiny, měl internet, měl kompletně 

všechno a přitom na něj nikdo nedával pozor, měl svobodu a takto to dopadlo, on s tou 

svobodou asi neuměl zacházet. Úplně zbytečně, vždyť klidně mohl chodit s mým přítelem 

měřit a zas by si vydělal nějaký peníz. Stačilo se prostě jen trochu normálně chovat. Nero-

zumím tomu, kdyby se jen trochu normálně choval, tak ho třeba i můj přítel u sebe zaměst-

nal, mohl si udělat řidičák, na něj bychom se nějak složili, nebo bychom mu peníze dali na 

vánoce,…“ Dokonce v době, kdy se matka se svým přítelem pohádala a odstěhovala se 

zpět do Zlína, zůstal Adam u matčina přítele, protože sám chtěl. Ten se o něj staral a dál 

mu platil školné na soukromé škole. Najednou byl Adam něco víc. Ale co Adam skutečně 

potřeboval? Po čem toužil, měl. Možná…  

Je skutečně všechno to nejdůležitější pro člověka ve formě materiálního zabezpečení? Je 

princip rodiny založen jen na hmotných statcích? Pro lidi, kteří žijí ve velmi skromných 

podmínkách, jde spíše o nesplnitelný sen. Každý touží po tom, co nemá. Adam toužil po 

svém vlastním pokojíčku, po drahém mobilu, po tučném kapesném. Možná…  

V tuto chvíli také dochází ke zlomovému okamžiku. Adam má všechno, na co si jen 

vzpomene. A je mu 12 let. Je v pubertě, jak by řekl psycholog, v nejhorším věku. Ale co se 

děje kolem něj? Maminka je zamilovaná do svého nového přítele, navíc s ním čeká dítě. 

Maminka jej už tak moc nemiluje, už pro ni není jen on a nikdo jiný. Svou lásku už rozdě-

lila na další. Pravdou je, že jsou velmi dobře finančně zabezpečení, ale ztratil to jediné, co 

dosud měl. Cítí, že musí něco dělat. Je rád, že mají peníze, ale to pro něj není zřejmě to 

nejhlavnější. Zato mezi kamarády se cítí velmi dobře. Tam je někdo, tam jej všichni uzná-

vají jako „borce“, má to, co ostatní nemají.  
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6.3.1 Finanční zabezpečení v prostředí „nového domova“ a jeho vliv na Adama 

Chodí oblečený do známých značek. Navíc je velmi hezký, vysoký a také se líbí ostatním 

holkám. Kamarádi jsou nadšeni. Tak Adam svým kamarádům může obstarat cigarety, mů-

žou se scházet na staré zastávce a začínají s kouřením cigaret. Adam má volnost, o jaké se 

mu nesnilo. Je obletován „kámoši“, ale doma, jako by ani nebyl. Matka s přítelem se těší 

na nové miminko, vymýšlejí jméno, nakupují výbavičku a v tu chvíli zapomínají na to, 

jestli má Adam napsané úkoly, jestli se učí, nemá žádné povinnosti, žádnou odpovědnost. 

Nikdo ho „nehlídá“. Ne, že by hlídání potřeboval, to ne. Je skoro dospělý a peníze se dají 

tak lehce vydělat. Stačí si jen říct. Vliv tohoto nového prostředí, které se vyznačovalo fi-

nanční dostatečností, až přebytkem finančních prostředků, ale pro dítě v tomto věku mělo 

poměrně zásadní charakter. 

 

6.3.2 Vliv rodičovského ne-dohledu 

 Když se narodí bratr, situace se nemění. Všichni z rodiny jsou nadšeni z malého. Každý se 

nad ním rozplývá a Adam se cítí zbytečný. Matčin přítel ho nechává u sebe bydlet i přesto, 

že se Adamova matka od něj odstěhovala. Snaží se mu i nadále vytvářet dobré finanční 

zázemí, nakupuje mu všechno oblečení, ale nedokáže Adama zvládnout tak, jak to uměla 

matka chlapce. Matka je hodně temperamentní a na to je zřejmě Adam zvyklý. Potřebuje 

dozor nad docházkou do školy, nad školními úkoly, nad povinnostmi. Dal Adamovi příliš-

nou volnost. Adam tak měl veškeré podmínky k tomu začít experimentovat s drogou. Měl 

absolutní svobodu. Měl finanční prostředky, měl čas, měl chuť dělat něco, co se nesmí. 

Jako protest, proti svému životnímu stylu? Jako protest proti novým okolnostem? Je zlom 

v tom, že je rodina, která byla zvyklá na chudobu v momentě, kdy začne žít v blahobytu, 

stává se zranitelnější, co se týká vzniku sociálně patologických jevů? Adam začal kouřit 

marihuanu a brzy u něj vznikla závislost. 

Každý rodin by měl mít stálý dohled nad svým dítětem, i když je to někdy hodně složité, 

protože u dětí klesá důvěra k rodičovské autoritě, ale rodiče mají být informováni o tom, 

co dítě dělá ve volném čase, s jakými kamarády se stýká, kde se zdržuje, když není doma, 

kdy se vrací domů, v jakém stavu.  
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6.4 Následky  

6.4.1 Od experimentování s drogou až k závislosti na pervitinu 

Adam zde použil pojmy jako: marihuana, marjána, máňa, čára, tráva, zhulený, perník, 

Co já znám Adama, byl to vždycky kluk, jak lusk. Skoro jsem záviděla, jak se dovedl cho-

vat a jak byl bezprostřední, při rozhovoru s lidmi. Dávala jsem ho svým synům za vzor. 

Jenže…. Kdo ví, kdy se jeho dítě dostane do podobné situace, do jaké se dostal Adam. 

Dřív, než se jeho maminka seznámila se svým novým přítelem, vyrůstal Adam jako dítě 

matky samoživitelky. To znamená, že mezi ostatními kluky patřil spíše k obyčejnějším. 

Ničím zvláštním nevyčníval, snad jen výškou. Horší situace nastala, když si matka našla 

nového přítele, který neměl navíc nikdy moc hluboko do kapsy. Adamovi nastaly zlaté 

časy. Z chudého kluka byl najednou borec. Najednou měl u přítele své matky všechno, na 

co si jen vzpomněl. Přítel matky je příkladný otec, snaží se Adamovu matku podpořit a dát 

jí i jejímu synovi maximum, aby vykompenzoval jejich předešlý život. Je velmi dobře fi-

nančně situovaný. Z Adamovy strany stačilo jen pochopit a uchopit se takové příležitosti, 

ale on to vzal za opačný konec. Dostal svobodu a neuměl s takovou svobodou zacházet. 

Matčin přítel se snažil Adama naučit svou profesi informatika specialisty, zabývající se 

výrobou webových stránek a reklam na síti. Mohla to být profese, kterou se mohl v bu-

doucnosti slušně uživit. 

Adam měl najednou nový druh svobody. Co svoboda obnáší? Peníze, svůj vlastní pokoj, 

svůj vlastní počítač, svůj vlastní mobilní telefon, prostě všechno, po čem takový dvanácti-

letý kluk jenom sní. Byl toto ten impuls, že se mohl bez problémů dostat k droze? Všechny 

tyto okolnosti jsou velmi příhodné k tomu, aby si myslel, že teď už může všechno, nic se 

mu nestane. Matka byla zamilovaná a svého syna přestala hlídat a kontrolovat, měl peníze, 

měl nový domov, měl nové přátele, kteří jej obdivovali, patřil někam, kam vždycky patřit 

chtěl. Proč začal?    

K trávě - drogám jsem se dostal už u matčina přítele, když jsem bydlel v Tupesích.  Tam 

jsem začal hulit, no znal jsem, věděl jsem o pervitinu, ale v té době mě to nezajímalo.  Do-

stal totiž příležitost a příležitost dělá zloděje. 

„Takže trávu hulím od 13 let, ta mě zas až tak nevadila…,“ říká Adam o svých začátcích, 

poté, co se odstěhoval od  matčina přítele  zpátky k matce dál kouřil marihuanu, dokonce 

se pokoušel pěstovat ji potají na zahrádce za kůlnou, ale jen do té doby, kdy na to matka 
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přišla, úrodu vytrhala a zneškodnila. Matka, její přítel a bratr se rozhodli, že pojedou na 

dovolenou a chtěli, aby jel Adam s nimi, ale ten ucítil další příležitost. Všichni pak jednoho 

krásného dne jeli na 7 dní na dovolenou do Itálie a nechali jej samotného doma slušně fi-

nančně zabezpečeného. Tak se stal dům matky průchozím domem pro kamarády, a chodilo 

tam spoustu různých kamarádů. Začal zde chodit i známý, co se měl možnost dostat k  per-

vitinu (perníku), a pak jeden krásný večer tam nasypal čáru a tak Adam  to chtěl zkusit a 

od té doby v tom jel. Nyní má velký problém, nevím, jestli si uvědomuje, jak nebezpečná 

tato závislost může být.  Uvědomuje si jen, že to asi přehání, a zřejmě mu to i  vadí, že 

Mezitím se u Adama začaly objevovat i drobné zdravotní problémy. Že by mu nevadily, 

nebo si nechtěl připustit, že je zranitelný jako každý jiný? Kde je pravda, a kdy si toho 

všimne? Všimne si? 

 Adam se už netají tím, že si nedá, ale tvrdí, že to není už tak, v takových intervalech a 

neplatí za to už peníze. Dokonce mi tvrdí, že to by už do toho nic nevložil, protože je to 

jedna ze zásadních věcí, do kterých už nedá ani korunu protože je to zbytečné, za prvé to 

člověka f ničí a ještě za to musí platit, je to prostě špatné. Ale před minutkou mi tvrdil, že 

za to neplatí vůbec nic. Určitě nemluví pravdu, ale doufám, že si uvědomuje, jak může 

skončit.  

Adam začal experimentovat s marihuanou asi tak od třinácti let, zrovna v době, kdy byl 

bez dozoru, či spíše dohledu rodičů. Určitě se objevovaly některé příznaky, které jsou evi-

dentní při užívání této drogy, matka byla ale zaměstnána jinou situací a tak si příznaků 

zřejmě vůbec nevšímala. Chlapec toho samozřejmě využíval. Matka si myslela, že chodí 

tajně kouřit, ale brala to, že to k mládí patří a tak byla velmi benevolentní a tolerovala mu 

kouření. Dokonce, když se Adam přiznal, že marihuanu vyzkoušel, tak nevymezila žádné 

hranice, nebo dokonce jakousi kontrolu. Tak Adam začal nejdříve rozprodávat své vlastní 

oblečení, magnetofon, mobilní telefon, později bundy, boty, čepice a jiné části oblečení a 

začal lhát. Vymýšlel si, že mobilní telefon ztratil, že si roztrhl kalhoty a tak je vyhodil. 

Matka mu stále věřila a vždy mu věci dokoupila. Ale několikrát potkala třeba Adamova 

kamaráda, který měl na sobě jeho bundu, kterou mu před několika dny koupila a syn jí 

řekl, že mu ji někdo ukradl. Už se jí nezdála ani různá vymýšlení syna a začala mít silnou 

nedůvěru k těmto pohádkám. Zatím se jí ale začaly ztrácet z domu různé věci. To už byl 

jasný signál, že v tom Adam jede, a že si musí obstarávat peníze na marihuanu, nebo i jiné 

drogy. Jeho povaha se velmi změnila. Byl velmi podrážděný, když mu matka odmítla dát 

příslušný obnos, ale byly to spíše jen problémy psychického rázu. Později se u Adama za-
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čaly objevovat i drobné zdravotní problémy. Že by mu nevadily, nebo si nechtěl připustit, 

že je zranitelný jako každý jiný? Kde je pravda, a kdy si toho všimne? Všimne si? 

 

6.4.2 Agresivita vůči matce a krádeže  

Agresivita 

Někteří jedinci mají tendenci zastrašovat, ale je to také prostředek k vyřešení nějakého 

problému, někdy je to vinou nečitelného rodiče. Ten na dítě působí nejistě, dítě má nejistá 

pravidla, odměna i trest jsou závislé na náladě rodiče. Taková nečitelnost rodiče má za 

následky i agresi v chování.  Je často příčinou i sociálně patologických jevů u dítěte, jako 

je záškoláctví, lež, podvody i krádeže. Pokud se dítě dopustí pravé krádeže, je namístě její 

podrobné vyšetření, je však nutno hledat příčinu, proč k ní vlastně došlo. (Martínek, 2009)  

Zpočátku se krádeže soustřeďovaly jen na dům jeho matky. Kradl své matce téměř vše, co 

se mu dostalo do blízkosti. Vždy se snažil všechno „okecat“, ale matka mu už nevěřila 

téměř ani slovo. Nejvíce ji však dojalo, že syn ukrad i cenné dokumenty, které měly pro ni 

citovou vazbu. Jednalo se třeba o babičky rodný list, dědův výuční list – to byly věci, ty 

mu nepatří ani mu nic nepřinesou, nic mu to neříká, ale pro matku znamenaly kořeny, které 

uznávala, autority, kterých si vážila.  Adam je prodal, nebo je někomu dal, jen tak. Když 

probíhal tento rozhovor, byla jsem docela nemile překvapena, protože matka u toho plakala 

a Adam se smál.  To jsou takové niternosti pro matku, která se musela protloukat světem 

za docela náročných podmínek, když prodal bratrovy nové kolečkové brusle, matka šla a 

koupila nové, ale toto jsou věci, které si nikde nekoupí (viz. Tabulka č. 4 Časový sled delik-

tů)  

Navíc jeho chování k matce se vlivem závislosti na drogách výrazně změnilo. Neustálé 

střídání nálad neprospívalo především vývoji jeho mladšího bratříčka, který se svého bratra 

bál. Začínal mít problémy ve školce, protože se leckdy vžíval do role svého bratra a choval 

se agresivním stylem i k ostatním dětem ve školce. Začal používat nevhodná slova, kterým 

zjevně nerozuměl, a které denně slýchával doma. Adam se na svou matku se stále častěji a 

častěji utrhával. Matka měla strach, že ji jednou i zbije, ale vždycky spoléhala, na to že ji 

má přece jen ještě rád. Jenže do této situace měl matčin nový přítel vnést další problém. 

Napsal matce svého syna (Adamova bratra) dopis, ve kterém ji žádá, aby jejich společného 
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syna svěřila do jeho péče, protože se již nemůže dívat na to, v jakém prostředí jeho syn 

žije.  

6.4.3 Návrh matky o umístění syna do diagnostického ústavu v Brně 

Matka již nevydržela ten psychický tlak, když si syn jakýmkoli způsobem chtěl drogy ob-

starat, kradl a lhal. A i když svého syna velmi milovala, požádala o umístění syna do Dia-

gnostického ústavu. Uvedla, že synovo chování nevede k nápravě a naopak má zhoršující 

se tendenci a ohrožuje mravní výchovu jejího druhého syna. Navrhuje, aby Okresní soud 

vydal usnesení, kterým se nezletilý Adam svěřuje do péče diagnostického ústavu pro mlá-

dež v Brně, ulice Veslařská 246“. Okresní soud Dlouhé Díly – Zlín Louky podal návrh na 

vydání předběžného opatření § 76 o. s. ř. na umístění nezletilého s odůvodněním: Dne 25. 

7. 1987  matka Adama uzavřela manželství a narodil se syn. Manželství bylo rozvedeno 

v roce 1991 z důvodu manželova alkoholismu, kdy ji v opilosti napadal a rozbíjel zařízení 

v bytě, syn byl svěřen do výchovy matky a otci byl upraven styk s dítětem (Příloha P 6).  

Problémy se synem začaly se vstupem do základní školy. Učitelé si ztěžovali na špatnou 

soustředěnost, koncentraci, vyrušování ve vyučování a celkovou úroveň chování. Toto 

vyvrcholilo ve školním roce 2001 – 2002, sníženou známkou z chování. Proto matka 

v roce 2002 toto řešila umístěním syna na dobu tří měsíců do výchovného zařízení pro 

mládež ve Zlíně, zvané Domek. V této době se seznámila s otcem druhého syna. Následně 

se přestěhovala za otcem druhého syna. Syn s námi bydlel ve společné domácnosti, kde mu 

byl poskytnut samostatný dětský pokoj a začal navštěvovat soukromou základní školu 

v Uherském Hradišti na náklady matky. Tuto v roce 2005 ukončil. 

Na podzim 2005 nastoupil do učebního oboru automechanik v Uherském Hradišti. V tu 

dobu se matka přestěhovala zpět do Zlína i s mladším synem. Starší syn zůstal v bydlišti 

matčina přítele, z důvodu dojíždění do školy. V dubnu 2006 oznámil, že nedochází do ško-

ly a hodlá se přestěhovat zpět k matce do Zlína. Toto mu umožnila a zařídila přestup na 

učiliště v Otrokovicích na stejný učební obor automechanik. Po třech týdnech mu bylo ze 

strany vedení učiliště sděleno podmínečné vyloučení za hrubé porušení chování. Následně 

bylo požádáno o přerušení studia. Od června 2006 byl veden na úřadu práce, od 10. 7. 

2006 byl na pracovní brigádě v ZPS – Tajmac. V září 2006 nastoupil na střední odborné 

učiliště na obor kuchař. Po vybavení školními pomůckami, které záhy rozprodal, matka 

v listopadu požádala o přeložení na  střední odborné učiliště Klečůvka s internátní formou 

studia. V této době se z jeho strany začala projevovat forma vydírání na osobě matky, 
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stupňovaly se nereálné požadavky finanční z jeho strany. 20. 12. 2006 oznámil, že dál do 

školy už chodit nebude. Dne 5. 2. 2007 se přihlásil do evidence na úřad práce, kde jej 28. 

2. 2007 vyřadili z evidence a to z důvodu nespolupráce. V průběhu roku 2006 se u něj po-

prvé objevily tendence k užívání omamných látek a drog. Po těchto zkušenostech v říjnu 

2006 navštívili terapeutické centrum Krok v Kyjově a snažili se ho přesvědčit 

k dobrovolné léčbě. Toto odmítl.  V době prázdnin 2006 začal rozprodávat své osobní věci, 

oblečení, knihy a přijaté dary. Protože se mu nedostávalo finančních prostředků, začaly se 

objevovat i první krádeže peněz z matčiny peněženky. Toto se dále stupňovalo a stupňuje 

zcizováním a následným prodejem věcí z matčiny domácnosti a jejích osobních věcí. Tyto 

krádeže vedly k podání trestních oznámení na Policii ČR.  Jeho agresivita se stupňuje s 

pravděpodobným zvyšováním konzumace omamných látek, resp. drog. Toto on ani nepo-

pírá, dokonce se k požívání drog hlásí. Běžně používá nejhrubší vulgarismy a to vůči mat-

ce v přítomnosti mého tříletého syna a vyhrožuje fyzickým násilím a rozbíjí vybavení do-

mácnosti.  Syn obecně zlehčuje problematiku požívání drog, používá slangová slova nar-

komanů před mým druhým synem. 16. 3. 2007 v domácnosti našla použité injekční stří-

kačky. V září  se spojila s jeho otcem, kdy ho obeznámila s problémy okolo jeho syna. Ten 

přislíbil návštěvu a pomoc. Do dnešního dne však syna nenavštívil a ani se s ním nesetkal a 

přestal dokonce přispívat na výživu svého syna. Synovo chování nevede k nápravě a nao-

pak má zhoršující se tendenci a ohrožuje mravní výchovu druhého syna. Matka zde navr-

huje, aby Okresní soud vydal usnesení, kterým se nezletilý svěřuje do péče diagnostického 

ústavu pro mládež v Brně, ulice Veslařská 246. 

 

Diagnostický ústav pro děti a mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, 

Veslařská 246, 637 00Adamovi bylo usnesením Okresního soudu Zlín ze dne 23. 3. 2007  

nařízeno předběžné opatření a jmenovaný byl dne 3. 4. 2007 umístěn do Diagnostického 

ústavu pro děti a mládež, střediska výchovné péče a školní jídelny Brno. Po dobu nezbytně 

nutnou poskytuje diagnostický ústav péči dětem s nařízenou ústavní výchovou, uloženou 

ochrannou výchovou nebo s předběžným opatřením. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu 

trvá zpravidla 8 týdnů. Po ukončení pobytu v diagnostické, ústavu je dítě přemístěno do 

dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu v rámci územního 

obvodu diagnostického ústavu na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního 

stavu a volné kapacity. Při umisťování dítěte se dbá na jeho umístění co nejblíže bydlišti 

osob odpovědných za výchovu nebo zákonných zástupců, pokud by tím nebyl ohrožen 
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mravní vývoj dítěte. V této souvislosti V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, bude nezletilý přemístěn rozhodnutím ředitelky Diagnostického ústavu pro mlá-

dež, střediska výchovné péče a školní jídelny Brno do odpovídajícího zařízení. (Příloha P 

7). A tak putoval Adam z diagnostického ústavu pro mládež do dalšího výchovného zaří-

zení, tentokrát do Soukromého ústavu v Troskotovicích. Jak dalece tato zkušenost Adama 

ovlivnila, posoudí možná budoucnost, ale přítomnost ukazuje, že to byla jen marnost. 

Snad, že umístěním do diagnostického ústavu měla matka na chvíli klid. 

 

6.4.4 Umístění do Soukromého ústavu s.r.o. Troskotovice 

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelny Brno 

Rozhodnutím ze dne 19. 6. 2007Ředitelka Diagnostického ústavu pro mládež, střediska 

výchovné péče a školní jídelny Brno, podle § 24 odst. 3 písm. C) zákona č. 109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, a podle § 10 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla ve věci přemístění dítěte 

takto: nezletilý se dnem 21. 6. 2007 přemisťuje z Diagnostického ústavu pro mládež, stře-

diska výchovné péče a školní jídelny Brno, do Soukromého ústavu s.r.o. Troskotovice 140, 

Jiřice u Miroslavi. Důvodem přemístění nezletilého je možnost získání manuálních doved-

ností a finančních prostředků v pracovní skupině SVÚM Troskotovice v období, které 

předchází jeho zletilost (Příloha P 8). 

 

Tyto informace jsem čerpala ze zprávy diagnostického ústavu pro mládež ze dne 5. 6. 

2007Soud zjistil a vzal za prokázané, že nezletilý se rychle adaptoval. Měl snahu o co nej-

lepší hodnocení, spolupracoval, nedopustil se vážnějšího přestupku. Za dominantní pro-

blém byla etopedem označena dlouhodobá absence pozitivního mužského vzoru, emoční 

nezralost, snížená frustrační tolerance a hyperaktivita, narušené sebepojetí, kdy se považu-

je za odmítnutého ztroskotance. Toto označení etopeda považuji za klíčovou příčinu celého 

Adamova problému, doslova se shoduje s mými poznatky z předchozích rozborů mého 

zkoumání. Snad bych jen odporovala při výroku, že se Adam označuje za odmítnutého 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 78 
 

ztroskotance. Myslím si, že docela dobře dovede s lidmi manipulovat. Podle mého názoru 

se jedná o docela chytrého hocha, který dovede perfektně lhát, dovede naslibovat cokoli, 

ale docela klidně potom využije situaci pro svůj prospěch. Kdyby tak energii, kterou vklá-

dá do podvodů a lží, věnoval kupříkladu studiu, byl by dobrým studentem. 

 

6.4.5 Změna trvalého bydliště 

Matka prožívala velký strach z toho, až nastane doba, kdy Adamovi bude 18. let, nabude 

plnoletosti a tím skončí i jeho pobyt ve výchovném ústavu Co ji asi bude čekat, kam až 

Adam zajde? Proto se rozhodla, že než si nechat vykrást celý majetek, než nechat svého 

druhého syna poslouchat nevhodné výrazy, které na něj měly velký psychický vliv, tak se 

rozhodla k zlomovému konání. Vyhodila Adama z domu a přepsala mu trvalé bydliště na 

Zlínskou radnici, adresa trvalého pobytu tedy zněla – Náměstí Míru č. 12 Zlín. Zde mají 

trvalý pobyt vesměs lidé bez přístřeší, čili bezdomovci. 

 

6.4.6 Bezdomovcem 

Tak se Adam stal bezdomovcem. Nejenže přišel o trvalý pobyt, ale navíc přišel i o střechu 

nad hlavou. Proto obsadil matčinu kůlnu a zde pobýval několik měsíců, Matce ale ve snaze 

přijít nějakým způsobem k penězům, odinstaloval veškeré elektrické kabely a prodal je 

jako měděný odpad ve sběrně, prodal také veškeré vybavení kůlny, včetně bratrova kola a 

dalších sportovních potřeb, které zde matka měla-. Nestačilo vyměnit zámky, Adam si 

vždy uměl poradit. Když to už nešlo, dokonce se i podhrabal a vykopal několik obvodo-

vých desek na kůlně. Tyto pak matka musela nechat opravit a nešťastnou náhodou kůlna 

shořela a tak se z mladého muže stal bezdomovec bez opravdové střechy nad hlavou. Za-

jímavé je, že denně dochází k matce, provést hygienickou potřebu, najíst se, pak jde po 

svých kšeftech a na noc se vrací před její dům, tam si ustele před okny ve spacáku a přežil 

takto již druhou zimu.  

Přitom z rozhovoru vyplynulo, že Adamovi se na ulici nelíbí. Už první věta, kterou prone-

sl, když jsme spolu vedli již několikátý rozhovor, prohlásil že už tři roky žije na ulici, a 

octl se zde, protože začal brát drogy, okradl svou maminku, která ho z tohoto důvodu dala 

do diagnostického ústavu a posléze do výchovného ústavu, o kterých se zmiňujeme již v 
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předchozích kapitolách. Zdůrazňoval, že ho tento životní styl nebaví, ale že mu nikdo 

z rodiny nechtěl pomoci. 

 

6.4.7 Dluhy u jiných institucí 

Z poskytnutých materiálů vybrala Výpověď dohody o rekvalifikaci, protože se Adam ne-

dostavil k dohodnuté rekvalifikaci bez vážných důvodů, a tak mu vznikla povinnost uhradit 

náklady rekvalifikace ve výši 1.400,-- Kč a byl také vyřazen v evidenci uchazečů o za-

městnání. 

Zdravotní pojištění  

Z dostupného materiálu z osobního archivu Adamovy matky jsem z Vyúčtování pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění zjistila, že Adam od 1. 2. 2007 dluží téměř 55.000 Kč, kdy a 

kdo tento dluh vyrovná, ukáže čas. Dluhy zdravotní pojišťovny se platí z veřejných zdrojů, 

tedy platíme je my všichni daňoví poplatníci. 

Vybrala jsem na ukázku dluh, který mu vznikl, když si vzal na nákup mobilního telefonu 

s měsíčním paušálem. Dluh činí 9.193,-- Kč. Tímto okamžikem se dostává do registru ne-

platičů SOLUS, kde bude evidován minimálně tři roky, a jehož prostřednictvím si může 

kdokoli zjistit, kdo je právě teď insolventní. (Pro zajímavost uvádím, že i když měl trva-

lé bydliště na radnici, byl mu mobilní telefon prodán a sepsána smlouva o paušálu). 

 

6.4.8 Krádeže u jiných subjektů 

Adam se samozřejmě zúčastnil i jiných krádeží než jen u své vlastní matky. Dne 7. 3. 2009 

byl chycen při činu, když odcizil transformátor, který si schoval pod bundu a způsobil tak 

škodu společnosti, za toto byl odsouzen pro trestný čin krádeže k trestu odnětí svobody na 

tři měsíce, s podmínečným odkladem na zkušební dobu trvání 1 roku. 

22. 2. 2011 společně se svými kamarády ve 02.50 hod. navštívili prodejnu potravin a odci-

zili cigarety a alkohol v celkové hodnotě 4.239,92 Kč, přičemž ještě poškodili i dveře pro-

dejny – 1.500,-- Kč. 
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6.4.9 Bez práce 

Adam tvrdí, že chodí na různé brigády, výpomoci, pracuje pro známé.  Říká, že když pře-

mýšlel o životě, měl již v dětství určitě úplně jinou vizi, než ostatní vrstevníci, chtěl být 

prostě jiný. V dnešní době je situace taková, že si po třech letech zařídil občanský průkaz, 

zase se snaží najít práci, prostě nějak začít zase znova. Ale je to těžké. Podotýká, že loňská 

zima byla hodně tvrdá, bylo i  24 0C, spal venku. Na druhou stranu neguje svůj výrok, že si 

hledá práci, že pracuje pro kamarády“ prostě nejde si najít práci vstát ráno a jít do práce a 

prostě normálně žít. Je to složité.  Nevím co dál.“ 

Po hodinovém sezení, když se zjevně necítí dobře, mi na mou otázku - co bude dělat 

v budoucnosti, jestli chce změnit svůj život, odpovídá, že takto se dlouho žít nedá, je to 

začarovaný kruh. Nikdy nevydělá na své dluhy. Buď jej zavřou, nebo ho někdo „oddělá“ a 

že když bude cítit, že už to vůbec nemá smysl, tak svůj život ukončí sám. 
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ZÁVĚR 

Příčiny sociálně patologických jevů u sledovaného Adama 

Potenciální význam projektu vidíme v několika rovinách. Je to především obraz dnešní 

mládeže, sama mám dva dospívající syny a proto je mou snahou zjistit příčiny sociálně 

patologických jevů u mladého dospívajícího jedince. Snad každý rodič má snahu, předejít 

tomuto fenoménu a nedovolit, aby jeho vlastní děti měly problémy třeba i na celý život. 

Projekt nevnímá osobnost jedince jako oběť dnešní doby, ale jako možnost začít se zajímat 

o výchovu dětí jako o prvořadou záležitost.  

Projekt zkoumá, co všechno se podílí na vývoji člověka.  Projekt hledá, co všechno může 

ovlivnit charakter nebo i chování dětí, zda dnešní rodiče či učitelé ovlivnit budoucnost dětí, 

zvlášť pokud se jedná o děti s poruchami chování, vč. syndromu hyperaktivity.  

Po pečlivém rozboru všech předchozích příčin je již zcela jasné, co všechno může za poz-

dější problémy v životě Adama.  

Těch příčin bylo mnoho. Matka, která měla problémy s manželem, ještě před narozením 

syna, kdy jí nedával peníze, které propil v Night clubu na Interhotelu Moskva, což jí ne-

prospívalo v těhotenství. Proč měl Adam syndrom hyperaktivity – ten přece vzniká jako 

následek předporodních i porodních komplikací. I ty ale v tomto případě byly prokázány. 

Měla psychické problémy, které se projevovaly také po fyzické stránce. Neměla vedle sebe 

partnera, který by jí usnadnil nelehkou práci se zařizováním bytu, dětské výbavičky. Ale 

především, který měl pramalý zájem o budoucí nenarozené dítě. Matka pořád doufala, že 

se budoucí otec narozením syna změní. 

Když se dítě narodilo, manžel se samozřejmě nejenže nezměnil, ale začal být navíc i velmi 

agresivní, když mu žena vyčetla, že klidně na jednu noc propije výplatu a přinese jí 50 Kč 

na celý měsíc. To se opravdu nedalo vydržet. Matka zažádala o rozvod. 

A tak se stal Adam dítětem z rozvrácené rodiny, otec alkoholik a agresivní typ, matka se 

snaží dítěti nahradit otce, ale nemůže přece roli otce převzít v pravém slova smyslu. Navíc 

není důsledná, neuplatňuje správně disciplínu v rodině, protože se na ni valí další problé-

my.  

Uplatňování disciplíny v rodině zajímavě cituje Matoušek, Kroftová, 2005: Dospívající, 

který nedokáže dodržovat společenské normy, byl pravděpodobně rodiči špatně trénován 
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ve smyslu vnitřní disciplíny. Dlouhodobými výzkumy, které prováděli Snyder a Patterson 

(1987) je dnes dostatečně potvrzeno, že v rodinách delikventně se chovajících adolescentů 

se rodiče méně starají o vytvoření zábran v asociálním chování dětí nebo je jejich výchov-

ný styl nekonzistentní – jednou dítě za přestupek trestají vehementně, jindy ho za totéž 

netrestají.  To se také v této rodině několikrát opakovalo. Matka, když už toho bylo na ni 

mnoho, raději syna nechala tak, aby se nemusela trápit. On toho také často zneužíval. Také 

příliš tvrdá disciplína zahrnující agresivní chování rodiče k dítěti je častější v rodinách, 

v nichž se děti chovají delikventně.  Dítě se v takové rodině učí agresivitě jako dovolené-

mu způsobu chování. Což byl přesně tento případ, kdy se otec choval agresivně 

k Adamově matce. Časté a drastické tělesné tresty jsou vždycky málo účinné, dítě se rodiči 

vnitřně vzdaluje, předstírá, lže a manipuluje, aby se tvrdému trestu vyhnulo.  Tím jsou pa-

radoxně posilovány způsoby chování, kterým má výchova bránit. 

I když z mé vlastní zkušenosti vyplývá, že čím jsou rodiče tvrdší, tím je dítě ukázněnější a 

je mu na druhou stranu vzácné, když jsou na něj rodiče alespoň trošku vlídní. Váží si rodi-

čů více, jak u rodičů, kteří dají najevo své slabosti a také ti, za kterými nestojí druhý 

z partnerů. 

 Jak vlastně funguje v rozvrácené rodině rodičovský dohled?  V takové rodině, kde chybí 

většinou otec, u rozvedených manželství, nebo u svobodných matek, starajících se o své 

dítě. Chlapec pak nemá mužský vzor, se kterým by se mohl identifikovat, děvče pak nemá 

možnost vidět mužské chování, děti nemají druhý zdroj opory, druhou autoritu.  Rodič, 

který se chová delikventně, nadměrně užívá alkoholické nápoje, drogy, je často nezaměst-

naný, zvyšuje pravděpodobnost, že i jeho dítě bude už během dospívání přestupovat zákon. 

I toto pravidlo má v souvislosti s naším případem své opodstatnění. 

Vliv na delikvenci má i způsob řešení konfliktů v rodině. V rodinách, kde je mnoho ote-

vřených konfliktů mezi rodiči, i jejich děti mají větší sklon k delikventnímu chování, než 

děti vyrůstající v klidném prostředí rodiny.  

Delikventní chování je někdy označováno jako pokus jedince s nízkým sebehodnocením, 

zvýšit pocit své hodnoty nějakým kriminálním činem. A to tehdy, když svou vlastní hod-

notu nemůže ukázat kupříkladu studijními výsledky, sportovními výkony, příkladným 

vztahem s partnerem, založením rodiny. Kriminalita, by byla vlastně obranným mechanis-

mem jedince, neboli spouštěčem, nepříznivého sociálního prostředí. (Matoušek, Kroftová 

2005). I s tímto tvrzením musíme souhlasit. Čím Adam vynikal před ostatními vrstevníky? 
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Svými studijními výsledky určitě ne, sportovní výkony nepodával, protože k žádnému 

sportu nebyl veden. Matka neměla peníze na „zbytečné“ vyhazování.  

Na Adamově výchově se podílela jeho matka, velmi výrazným podílem. Mimo ni na syna 

působil jeho vlastní otec, který jej velmi zanedbával, matce neplatil výživné a byl závislý 

na alkoholu. Svým příkladem výrazně ovlivnil Adamovo chování, chováním k jeho matce, 

jeho zvýšeným násilí na ní, slovními i fyzickými napadeními. Tak se i Adam víceméně 

chová ke své matce i nyní. I když ji má svým způsobem velmi rád, přece jen jí ubližuje tak, 

jak ti dělával jeho otec. Používá vulgární výrazy, několikrát se jí vloupal do bytu a z něj 

odcizil zařízení i osobní majetek své matky, jeho bratra i přítele své matky.  

Rodina jej navenek sice zavrhla, ale syn stále přichází domů, jako by se nic nestalo, chodí 

k ní vysprchovat se, najíst, snaží se od matky „vymámit peníze“, pokud je nedostane, vy-

hrožuje a snaží se ukrást cokoli v jejím domě, aby si mohl koupit drogy. Nejedná se nyní 

jen o kanabinoidy, ale i o tvrdé drogy.  

Proč a jak vznikla drogová závislost?  Illes, 2002 uvádí, že je nutno rozdělit příčiny podle 

skupin: 

• faktory farmakologické. droga byla najednou přístupná  
• faktory somatické a psychické, osobnost – zrovna v problematickém věku 

• faktory environmentální - prostředí a rodina Adama byla v rozkladu 
• faktory percipitující čili podnět 

Tyto faktory se mohou vyskytovat jednotlivě, ale i všechny najednou. Musíme je brát 

v úvahu při prevenci i terapii.    

Celá rodina je tím velmi znepokojena a matka s mladším synem se cítí ohrožena. Na mou 

otázku při poslední návštěvě: Tak jak se má Adam? Matka odpověděla: „Přišel a chtěl 300 

Kč, měla jsem jen celou 1000 Kč. Slíbil, že ji zajde rozměnit, ale už nepřišel.“  

Ale přišel, jakoby nic, jako by se nic nestalo. Jakoby přišel ze školy a tvářil se normálně.  

Kým je Adam dnes – dítětem, dospělým mužem, bratrem, synem, vnukem, nebo zlodějem, 

podvodníkem, násilníkem uživatelem drog, jejich distributorem, lhářem, agresorem, opil-

cem, „kšefťákem“, nebo jen nešťastným člověkem, či nenáviděným odvrhnutým bezdo-

movcem? 

Šla některý z krizových zlomových bodů v životě Adama ještě zvrátit? 

Objevovaly by se sociálně patologické jevy u Adama:  
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• Kdyby biologický otec nepil a matce byl dobrým manželem, mohla by matka 
v klidu donosit dítě a v prenatálním i postnatálním období nemuselo dojít ke kom-
plikacím. Ano. 
 

• Kdyby otec nebyl alkoholik a agresivní typ, staral se o své dítě a měl by je rád, vě-
noval se své rodině a tím pádem by nedošlo k rozvodu. Dítě by vyrůstalo v harmo-
nické rodině, otec by jej podporoval k nějaké aktivitě, která by mu vyplnila jeho 
volný čas. Mohl by tak být dobrým sportovce, mohl být svědomitým žákem, stu-
dentem,…. 
 

• Pokud by měla matka dítěte lepší sociální zázemí a nemusela se s problematickou 
situací bojovat. Mohla se o dítě lépe starat, zajistit mu vyplnění volného času, pení-
ze nejsou pro člověka důležité, jen pokud jich má dostatek. Ale to nebyl matčin 
případ. 
 

• Už v první třídě by mělo být pozorovatelné, že dítě je hyperaktivní, že zřejmě trpí 
některou mozkovou dysfunkcí, nebo ADHD. Podle toho by měli učitelé přizpůsobit 
výuku v jednotlivých předmětech a takto postižené děti by měly mít podle svého 
postižení určité zvýhodnění. Učitelé za pomoci psychologa mohli matce nabídnout 
i některý druh terapie, která je vhodná k léčení, či alespoň ke zklidnění hyperaktivi-
ty.  Podle mého názoru je přístup psychologa a učitelky také jednou z příčin násle-
dující sociální patologie. 
 

• Významný zlom v Adamově životě byl i nově navázaný vztah jeho matky 
s přítelem. Matka byla čerstvě zamilovaná. Její přítel byl movitý člověk. A s jeho 
příchodem pro ni i pro celou rodinku začaly „zlaté časy“. I když pro vztahy mezi 
matkou a synem už ne tak dobré. Syn cítil, že matka má jiného, už není jen Adam, 
navíc s přítelem otěhotněla a čekali spolu děťátko. Už nemyslela jen na Adama. Tě-
šila se s přítelem na dítě a svého syna přestala hlídat a kontrolovat, Chlapec měl na-
jednou všechno - peníze, měl nový domov, měl nové přátele, kteří jej obdivovali, 
patřil někam, kam vždycky patřit chtěl. Ale přítel matky o něj nejevil nějaký 
zvláštní zájem. Bral jej spíše jako matčinu součást, kterému je nutno také zabezpe-
čit. Kupoval mu drahé oblečení, počítač, mobilní telefon, ale nedal mu pevné hrani-
ce, zkrátka nechoval se k němu jako jeho otec, jako autorita. A Adam v tuto chvíli, 
v těžkém období puberty nepotřeboval nic jiného než pevně stanovené hranice a 
kontrolu jejich dodržování. Snad jen konečně cítit, že jej má někdo rád, že jsou rá-
di, že je s nimi a pocit, že ho někdo podrží, když se octne v problémové situaci. Ale 
to se nestalo. 
 

• A co postoj společnosti, jak je možné, že pracovníci finanční firmy Provident dají 
chlapci, který má trvalé bydliště na zlínské radnici, vždyť z toho prokazatelně vy-
plývá, že tento mladý muž nemá kde bydlet a že má problémy. 
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• Jak je možné, že soud odsoudí za trestný čin, který je spáchán v době, kdy běží 
zkušební doba, při podmínečně odsouzeného a nahradí jej dalším rozsudkem opět 
s podmíněným trestem odnětí svobody a jen přidají pár měsíců podmínce. 
 

Abychom zabránili rozrůstání i prohlubování sociálně patologických jevů, je žádoucí roz-

krýt a pochopit tyto v jejich příčinných souvislostech. Přes rozsáhlost a složitost problema-

tiky se i tato práce snaží přispět k uvedenému poznání. 
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PŘÍLOHA P I:  

 

Čestné prohlášení: 

 

Všechna jména v mé studii jsou smyšlena, aby byla zachována ochrana dat respondentů. 

Všechny údaje jsou určeny pouze k badatelským účelům této bakalářské práce. 
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PŘÍLOHA P 2:  
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PŘÍLOHA P 3:
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PŘÍLOHA P 3: 
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PŘÍLOHA P 4:  

Tabulka  
č. 3 
úřední  
datum původce dokumentu 

datum kráde-
že obsah dokumentu škoda 

nahlášeno 
policii 

12.5.2008 vyučtování pojistného na ZP 1.2.2007 dlužné pojistné 54000   

27.3.2007 Policie ČR 10.3.2007 

Usnesení - zahájení trestné-
ho řízení za krádež v domě 
matky 15590 

10.3.2007 
17.3.2007 
27.3.2007 

27.4.2007 okr.státní zastupitelství Zlín 10.3.2007 obžaloba 15590 25.4.2007 

22.6.2007 
soukromý výchovný ústav 
Troskotovice 21.6.2007 rozhodnutí o úhradě péče      

17.12.2007 
Okr. soud Zlín Rozsudek 
jménem republiky 8.8.2007 

nezletilému se nařizuje 
ústavní výchova   8.8.2007 

30.7.2008 okr.státní zastupitelství Zlín 19.2.2008 obžaloba 6250 17.2.2009 

17.2.2009 Okr. soud Zlín Trestní příkaz 19.2.2008 

vinen - trestný čin krádeže, 
trestný čin porušování do-
movní svobody 6250,00   

6.6.2008 longcall - T-mobile 16.6.2008 dluh T-mobile 9193,5   

14.7.2008 
ÚP -výpověď dohody o re-
kvalifikaci 18.6.2008 neúčast v rekv.kurzu 1400 27.4.2009 

10.8.2008 úrazová nemocnice 10.8.2008 
přivezen v doprovodu poli-

cie     

6.10.2008 

centrál.vymáhání pohledá-
vek Provident Financial, 
s.r.o-. 6.10.2008 dluh - půjčka 14190   

20.3.2009 okr.státní zastupitelství Zlín 7.3.2009 
návrh na potrestání krádež v 

Kaulandu 499 29.2.2008 

22.7.2009 Usnesení  policie ČR 13.6.2009 krádež matce 11800 29.6.2009 

16.2.2011 Policie ČR 16.2.2011 
protokol o trestním ozná-
mení 12750   

22.2.2011 Policie ČR 22.2.2011 
Usnesení - zahájení trestné-
ho stíhání osoby 4239,92   

5.3.2011 

Kroměřížská nemocnice - 
protialkoholní záchytná 
stanice 5.3.2011 uznání dluhu 8900   

  celkem      160652   
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PŘÍLOHA P 5:  

Krádeže 

Když už matka nemohla dále snášet agresivitu syna a z jejího domu se neustále něco ztrá-

celo, dostavila se za účelem oznámení na svého syna, na Policii ČR. Zde byla nucena uči-

nit oznámení na syna, který s ní bydlel v jejím čtvrtdomku, na podezřelé krádeže od měsíce 

září 2006, jejíž škoda se vyšplhala na 20.997,-- Kč. Matka mi laskavě vypůjčila veškeré 

podklady k trestním činnostem svého syna a tak jsem vybrala pár, které jsem uznala za 

podstatné a odkud jsem čerpala tyto následující informace.  

Jako podstatnou informaci k danému výzkumu jsem použila zápis, pořízený dne 10. 3. 

2007, na policejní služebně ve Zlíně.  Asi kolem poloviny září 2006, mohlo být asi 14. 9. 

2006, v odpoledních hodinách, kolem 16.00 hodiny zjistila, že z obývacího pokoje u tele-

vizí schází 3 ks DVD. Asi na začátku měsíce října kolem 4. 10. 2006 zjistila, že jí ze skří-

ně, z krabičky, malé šperkovničky, v ložnici, schází zlatý řetízek, zlatý přívěsek, 6 ks zla-

tých prstýnků, 2 x zlaté náušnice 

- Asi kolem 28. 10. 2006 při ranní hygieně zjistila, že jív koupelně schází parfém 

- Asi na přelomu října a listopadu 2006, kdy se nacházela doma se svou kamarádkou, 

paní Evou, která k ní přišla na návštěvu. Syn se nacházel v patře domu. Syn asi na 

půl hodiny po jejím příchodu odešel z domu a matka se šla podívat do jeho pokoje 

a zjistila, že tam schází barevná televize zn. FUNAI. Syn potom přišel ten den do-

mů a přiznal se jí k tomu, že televizi vzal on a že ji prodal. 

- Asi na konci listopadu 2006 opět zjistila, že jí z ložnice ve skříni chybí nové ná-

ramkové hodinky. 

- Na přelomu měsíc listopadu a prosince 2006 zjistila, že jí v kuchyni schází kuchyň-

ská digitální váha zn. Tescoma a z ložnice z úložného prostoru postele schází mi-

xér. 

- Dne 23. 12. 2006 kolem 17. hodiny zjistila, že ve sklepě domu chybí láhev Whisky 

JB a láhev Portugal Tawny, na základě tohoto zjištění následně zjistili, že 

v demižónu slivovice, který byl také ve sklepě, není slivovice, ale voda – chybělo 5 

litrů slivovice. Sklep byl uzamčený a klíče měla pouze matka a to u sebe. Syn se 

k nim nemohl dostat. Sklep nemohla zavřít. Matka ví, že umí dveře vyháčkovat. 

- Někdy kolem 24. 1. 2007 zjistila, že v synově pokoji schází zrcadlo, proto se ho 

zeptala, kde je a on řekl, že ho přinese a ten den ho přinesl a asi za 2 hodiny ho zase 
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odnesl a již ho neviděla. Syn jí řekl, že se rozbilo, ale matka hned měla podezření, 

že ho prodal. 

- Na přelomu ledna a února 2007 zjistila, že z šuplíku v obýváku schází fotoaparát 

zn. Pentax, na kinofilm. 

- Dne 9. 2. 2007 zjistila, že v ložnici schází zlatý řetízek. 

- Asi kolem 15. 2. 2007 si syn půjčil z domu radiomagnetofon s CD přehrávačem zn. 

Grundig, ale tento již nevrátil, říkal, že ho donese, ale nedonesl, matka měla pode-

zření, že ho prodal. 

- Asi kolem 20. 2. 2007 zjistila, že na chodbě v poličce schází boty – pohorky zn. 

Germich 

- Dne 23. 2. 2007 zjistila, že jí z ložnice v tašce schází tenisky zn. Adidas 

- Asi dne 27. 2. 2007 kolem 16.00 hodiny zjistila, že jí z dřevěné kůlny u domu chybí prodlu-

žovací kabely. Na toto přišla tak, že v kůlně zjistila, že jsou z obvodové stěny oddělané 3 

desky a následně zjistila odcizení kabelů. Dne 5. 3. 2007 zjistila, že ve skříni v ložnici 

schází parfém Kenzo 

- Dne 6. 3. 2007 zjistila, že v koupelně schází kosmetika Avon 

- Dne 7. 3. 2007 kolem 18.00 hodiny zjistila, že v ložnici ve skříni schází parfém 

Charlie, v ložnici jí nešel odemknout zámek ode dveří a tak pojala podezření, že 

tam syn byl. Dveře zamykala asi kolem 14. 00 hodin dne 7. 3. 2007. Syn umí dveře 

vyháčkovat. 

- Dne 9. 3. 2007 kolem 23. hodiny zjistila, že jí v ložnici ve skříni chybí kolečkové 

brusle a sada chráničů, které byly v přenosné tašce na brusle zn. Head, dále zjistila, 

že jí ve skříni chybí černé kožené sako  

- Dne 10. 3. 2007 kolem 8.30 hod. zjistila, že v chodbě domu schází moje tenisky zn. 

Nike, které  tam ve  22. OO hod. dne 9. 3. 2007 vyzula. Syn se nacházel v tuto do-

bu doma, ale vzápětí odešel a říkal, že jde na diskotéku. 

- Celková hodnota výše uvedených odcizených věcí je 20.997,-- Kč.  

Dále matka uvádí, že v domě bydlí společně se svým synem a druhým mladším synem. 

Podezření na odcizení všech uvedených věcí má na svého syna Adama. A to z důvodů, že 

se jí k odcizení všech věcí přiznal. Nepřiznal pouze kolečkové brusle, sadu chráničů a taš-

ku Head, kožené tenisky Nike. Tedy věci ze dnů 9. 3. 2007 a 10. 3. 2007. Syn nechodí do 

školy, ani do práce, nic nedělá. Situaci matka chtěla řešit i u kurátora, který se situací u nás 

doma zabývá. Dále uvedla, že na zdejší Policii ČR oznámila dne 14. 1. 2007 i krádež hor-

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 102 
 

ského jízdního kola, CD nosičů, fénu, mixéru. Věc byla projednána na Magistrátu města 

Zlína, nepodala však návrh na trestní stíhání. Podezřelý byl její syn, který se měl na poli-

cejní stanici ke krádeži věcí přiznat. K tomu proč neoznámila, dne 14. 1. 2007, všechny 

věci, uvádí, že synovi chtěla dát ještě šanci, aby se napravil. 

Oznámení činí z důvodu, že se synem měla již dlouho trpělivost, ale tato již došla a nene-

chá jej, aby rozkrádal její soukromý majetek. Po poučení dle § 43 odst. 3 tr. řádu se matka 

jako poškozený, připojila k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výši 20.997,-- 

Kč a současně navrhla, aby soud v odsuzujícím rozsudku, uložil obžalovanému povinnost 

nahradit tuto škodu. V soudním spise jsem našla ještě další doplnění předchozí oznámení a 

to ze dne 11. 3. 2007  

obsahuje sdělení, že dne 10. 3. 2007 Adamova matka podala trestní oznámení na svého 

syna, který s ní žije ve společné domácnosti. Předmětem tohoto oznámení byly krádeže 

věcí z bytu, které následně syn prodával za účelem získání finanční hotovosti pro potřebu 

obstarání drogy. K tomuto oznámení chtěla tento den doplnit následující skutečnosti. Syn 

ve své trestné činnosti pokračuje a z jejího bytu odcizil v době od 9. 00 dne 11. 3. 2007 do 

10. 00 hod dne 17. 3. 2007 postupně tyto věci: 

1. Batoh červenočerné barvy se dvěma pruhy, zn. Alpine Pro 

Dětské in – line brusle modré barvy se zapínáním na přezky, vel. Č. 31-33 

Speciální taška na lyžařskou obuv tmavomodré barvy 

Dětská cyklistická přilba modré barvy 

Dětská hokejistická přilba modré barvy bez krytu na obličej 

 

Hodnota těchto věcí je 6050,-- a měla je uložené v ložnici. Hodnota odcizených věcí, které 

oznámila dne 10. 3. 2007, činí 20. 997,- Kč. Možnost, že by věci odcizila cizí osoba, zcela 

vylučuje, jakož i vloupání do bytu. Z chování svého syna vyrozuměla, že věci jednoznačně 

odcizil on. Z uvedeného vyplývá, že celková škoda, kterou jí její syn způsobil, činí 

v souhrnu 27. 047,-- Kč.  

Matka podala trestní oznámení, protokol jako správný a úplný podepisuje ve Zlíně 

dne 17. 3. 2007 v 16. 36 hod.“  
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PŘÍLOHA P 6:  

Okresní soud, Dlouhé Díly – Zlín Louky 

Návrh na vydání předběžného opatření § 76 o. s. ř. na umístění nezletilé-

ho  

Odůvodnění: 

Uzavřela manželství a narodil se syn. Manželství bylo rozvedeno z důvodu manželova 

alkoholismu, kdy mě v opilosti napadal a rozbíjel zařízení v bytě, syn byl svěřen do mé 

výchovy a otci byl upraven styk s dítětem.  

Problémy se synem začaly se vstupem do základní školy. Učitelé si ztěžovali na špatnou 

soustředěnost, koncentraci, vyrušování ve vyučování a celkovou úroveň chování. Toto 

vyvrcholilo ve školním roce 2001 – 2002, sníženou známkou z chování. Proto jsem v roce 

2002 toto řešila umístěním syna na dobu tří měsíců do výchovného zařízení pro mládež ve 

Zlíně, zvané Domek. V této době jsem se seznámila s otcem druhého syna. Následně jsem 

se přestěhovala za otcem druhého syna. Syn s námi bydlel ve společné domácnosti, kde mu 

byl poskytnut samostatný dětský pokoj a začal navštěvovat soukromou základní školu 

v Uherském Hradišti na mé náklady. Tuto v roce 2005 ukončil. 

Na podzim 2005 nastoupil do učebního oboru automechanik v Uherském Hradišti. V tu 

dobu jsem se přestěhovala zpět do Zlína i s mladším synem. Starší syn zůstal v bydlišti 

mého přítele, z důvodu dojíždění do školy. V dubnu 2006 oznámil, že nedochází do školy a 

hodlá se přestěhovat zpět ke mně do Zlína. Toto jsem mu umožnila a zařídila přestup na 

učiliště v Otrokovicích na stejný učební obor automechanik. Po třech týdnech mu bylo ze 

strany vedení učiliště sděleno podmínečné vyloučení za hrubé porušení chování. Následně 

bylo požádáno o přerušení studia. Od června 2006 byl veden na úřadu práce, od 10. 7. 

2006 byl na pracovní brigádě v ZPS – Tajmac. V září 2006 nastoupil na střední odborné 

učiliště na obor kuchař. Po vybavení školními pomůckami, které záhy rozprodal, jsem 

v listopadu zažádala o přeložení na SOU Klečůvka s internátní formou studia. V této době 

se z jeho strany začala projevovat forma vydírání na mé osobě, stupňovaly se nereálné po-

žadavky finanční z jeho strany. 20. 12. 2006 oznámil, že dál do středního odborného učiliš-

tě už chodit nebude. 5. 2. 2007 se přihlásil do evidence na úřad práce, kde jej 28. 2. vyřadi-

li z evidence a to z důvodu nespolupráce. V průběhu roku 2006 se poprvé objevily tenden-

ce k užívání omamných látek a drog. Po těchto zkušenostech jsme v říjnu 2006 navštívili 
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terapeutické centrum Krok v Kyjově a snažili se ho přesvědčit k dobrovolné léčbě. Toto 

odmítl.  V době prázdnin 2006 začal rozprodávat své osobní věci, oblečení, knihy a přijaté 

dary. Protože se mu nedostávalo finančních prostředků, začaly se objevovat i první krádeže 

peněz z mé peněženky. Toto se dále stupňovalo a stupňuje zcizováním a následným prode-

jem věcí z mé domácnosti a mých osobních věcí. Tyto krádeže vedly k podání trestních 

oznámení na Policii ČR.  Jeho agresivita se stupňuje se pravděpodobným zvyšováním kon-

zumace omamných látek, resp. Drog. Toto on ani nepopírá, dokonce se k požívání drog 

hlásí. Běžně používá nejhrubší vulgarismy a to vůči mé osobě v přítomnosti mého tříletého 

syna a vyhrožuje fyzickým násilím a rozbíjí vybavení domácnosti.  Syn obecně zlehčuje 

problematiku požívání drog, používá slangová slova narkomanů před mým druhým synem. 

16. 3. 2007 jsem v domácnosti našla použité injekční stříkačky. V září jsem se spojila 

s jeho otcem, kdy jsem ho obeznámila s problémy okolo jeho syna. Ten přislíbil návštěvu a 

pomoc. Do dnešního dne však syna nenavštívil a ani se s ním nesetkal a přestal dokonce 

přispívat na výživu svého syna. Synovo chování nevede k nápravě a naopak má zhoršující 

se tendenci a ohrožuje mravní výchovu mého druhého syna. Navrhuji, aby Okresní soud 

vydal usnesení, kterým se nezletilý svěřuje do péče diagnostického ústavu pro mládež 

v Brně, ulice Veslařská 246. 

  

  

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 105 
 

PŘÍLOHA P 7:  

 

Diagnostický ústav pro děti a mládež, středisko výchovné péče a školní 

jídelna, Brno, Veslařská 246, 637 00 

 

Zahájení správního řízení ve věci umístění dítěte po ukončení jeho poby-

tu v diagnostickém ústavu. 

 

 Usnesením Okresního soudu Zlín ze dne 23. 3. 2007 bylo u nezletilého nařízeno předběž-

né opatření a jmenovaný byl dne 3. 4. 2007 umístěn do Diagnostického ústavu pro děti a 

mládež, střediska výchovné péče a školní jídelny Brno. Po dobu nezbytně nutnou poskytu-

je diagnostický ústav péči dětem s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou vý-

chovou nebo s předběžným opatřením. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 

8 týdnů. Po ukončení pobytu v diagnostické, ústavu je dítě přemístěno do dětského domo-

va, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu v rámci územního obvodu dia-

gnostického ústavu na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu a volné 

kapacity. Při umisťování dítěte se dbá na jeho umístění co nejblíže bydlišti osob odpověd-

ných za výchovu nebo zákonných zástupců, pokud by tím nebyl ohrožen mravní vývoj 

dítěte. V této souvislosti Vám oznamuji podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, že zahajujeme správní řízení ve věci umístění nezletilého, po ukončení jeho pobytu v 

Diagnostickém ústavu pro mládež, středisku výchovné péče a školní jídelně.  

V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a 

o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude nezletilý přemístěn rozhodnu-

tím ředitelky Diagnostického ústavu pro mládež, střediska výchovné péče a školní jídelny 

Brno do odpovídajícího zařízení…. 
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PŘÍLOHA P 8:  

 

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelny Brno 

Rozhodnutí ze dne 19. 6. 2007 

Ředitelka Diagnostického ústavu pro mládež, střediska výchovné péče a školní jídelny 

Brno, podle § 24 odst. 3 písm. C) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů, a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů 

rozhodla 

ve věci přemístění dítěte takto: 

nezletilý se dnem 21. 6. 2007 přemisťuje z Diagnostického ústavu pro mládež, střediska 

výchovné péče a školní jídelny Brno, do Soukromého ústavu s.r.o. Troskotovice 140, Jiřice 

u Miroslavi. 

Důvodem přemístění nezletilého je možnost získání manuálních dovedností a finančních 

prostředků v pracovní skupině SVÚM Troskotovice v období, které předchází jeho zleti-

losti. 

 

Ze zprávy diagnostického ústavu pro mládež ze dne 5. 6. 2007 

Soud zjistil a vzal za prokázané, že nezletilý se rychle adaptoval. Měl snahu o co nejlepší 

hodnocení, spolupracoval, nedopustil se vážnějšího přestupku. Za dominantní prvek byla 

etopedem označena dlouhodobá absence pozitivního mužského vzoru, emoční nezralost, 

snížená frustrační tolerance a hyperaktivita, narušené sebepojetí, kdy se považuje za od-

mítnutého ztroskotance.  
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