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Úvod
V této útlé publikaci se zaměříme na objasnění vybraných jevů a ukážeme, jak ně lze na tyto
pohlížet. V žádném případě vám nechceme předložit úplný seznam rad, jak s problémovými jevy pracovat, ale společně s vámi se budeme zamýšlet nad jejich vznikem. Obsahem
této publikace budou nejčastější problémy, s nimiž se můžeme u dětí setkat. Porozuměním
těchto problémů lze lépe pochopit zvláštnosti chování dětí a hlouběji se zamýšlet nad možnostmi, jak s nimi dále jako rodič pracovat a rozvíjet je. Říká se, že gram prevence je lepší
než kilogram léčby a v tomto ohledu je teoretická znalost problémových projevů přínosná,
protože ji lze konfrontovat s vlastní zkušeností. Na základě tohoto porovnání  můžeme lépe
a hlouběji pochopit naši vlastní situaci. Předkládaný text se řadí k populárně naučné literatuře. Proto ho považujeme spíše za základní úvod, měl by vám pomoci rozšířit povědomí
o problémových projevech chování.  Tato brožurka rozhodně nemůže nahradit poctivé studium příslušných odborných publikací.  

Vývoj a výchova dítěte
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1. Základní vývojové mezníky osobnosti
V této kapitole se zaměříme na základní vývojové mezníky prochází, a poukážeme na základní vývojové úkoly, které děti musí zvládnout. Cílem tohoto uvedení je poskytnout informace o vývoji dítěte z hlediska myšlení, emocí, morálky a poukázat na možná úskalí,
která psychický vývoj doprovázejí. Často se v P-centru setkáváme s tím, že s rodiči společně
probíráme otázky psychického vývoje jak dětí, tak dospívajících i dospělých. Psychologický vývoj jedince je velmi zajímavý a určité pochopení jeho etap a zákonitostí je přínosné.
Nejdříve stručně představíme vývoj myšlení, protože to patří mezi velmi důležité ukazatele
schopnosti jedince učit se, řešit problémy a využívat svůj potenciál. Uznávanou teorii vývoje
myšlení, kterou si zde znázorníme, vytvořil francouzský psycholog Jean Piaget. Vývoj myšlení probíhá v jeho pojetí v  několika fázích resp., stádiích.
1. stádium:
stádium senzomotorické – od narození do 2 let života. Toto období je charakterizováno tím, že děti poznávají svět kolem sebe pomocí pohybů, smyslů a postupně
si uvědomují stálost objektů tj. že objekty (lidé, předměty apod.) jsou stálé a nikam
nezmizí. Např. maminka odchází z pokojíčku pro jídlo a dítě si uvědomuje, že někde je,
že se může vrátit, že nezmizela z jeho života.
2. stádium:
předpojmové a symbolické (názorové) od 2 do 7 let věku. V tomto období je důležitý rozvoj užívání řeči a jazyka. Děti jsou v tomto období zaměřeny více na sebe (Říkáme, že jsou egocentrické.), objevují se magické výklady dějů kolem nich, nejrůznější
strachy před cizími lidmi a neznámými věcmi. V naší praxi se těmito obavami setkáváme a společně s rodiči pracujeme na jejich odstranění, zvláště pokud jsou výrazné
a nemizí.
3. stádium:
konkrétní operace – ve věku 7 až 12 let. V tomto období již dítě dokáže logicky přemýšlet o konkrétních situacích, chápat stálost počtu, hmotnosti a množství.
4. stádium:
formální operace – od 12 let výše. V tomto období již dítě dovede chápat abstraktní
pojmy.
Tato stádia na sebe navazují, ale upozorňujeme, že údaje o věku dítěte jsou pouze orientač-
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ní. Pouze na základě uvedených věkových rozmezí nemůžeme posoudit vývojové potíže nebo
opoždění dítěte. V případě podezření na nějaké potíže je vždy žádoucí vyhledat pomoc, či
odborníka, který s vámi vaše obavy probere a např. pomocí vývojové diagnostiky psychického vývoje může problém zachytit, a vysvětlit vám, co se děje. S vývojem osobnosti se také
pojí dva důležité pojmy. První pojem nazveme zrání. Zrání představuje biologické mechanismy tj. zákonitou posloupnost vývojových změn, kdy se mohou objevovat individuální
rozdíly (např. zrání nervové soustavy, apod.). Druhý důležitým pojmem je učení. Učením
označujeme činnosti, kterými daný jedinec získává, rozšiřuje a osvojuje si poznatky o světě,
osvojuje si nové dovednosti a postupy, mění své chování i vlastnosti. Mezi zráním a učením
je velmi důležitý vztah. Zrání představuje podmínku pro dosažení určité vnitřní připravenosti k učení a k rozvoji psychických vlastností. Důležité je však si uvědomit, že psychický
vývoj nebývá zcela plynulý a rovnoměrný a je velmi individuálně specifický. K zamyšlení
může posloužit úvaha, že někdy jsou výchovně na dítě kladeny vyšší nároky, než které je
schopno přijmout či pochopit, splnit, což může vést k tomu, že danou situaci nesprávně
chápe a následně může jednat v očích dospělého nerozumně, nepochopitelně. Dítě také můžeme zahltit podněty, které mu nabízíme, což  vede k tomu, že dítě se v situacích a podnětech
přestává orientovat. Důležitý je však i opačný pól tj. kdy dítě nemá dostatek podnětů, které
by jej rozvíjely, a proto se může v očích dospělých zdát nezralé, hloupé apod. V tomto ohledu
hovoříme s rodiči o základních potřebách dítěte, mezi něž patří potřeba kontaktu, potřeba
emociálního vztahu, potřeba smyslových a rozumových podnětů.  S tímto se váže důležitý
princip tzv. přiměřenosti

tj. poskytovat čas, dostatek podnětů, komunikovat a diskutovat s dítětem, vést jej v rámci
jeho přirozené zvídavosti k rozšiřování zájmů o různé věci a povzbuzovat jej v jeho úsilí poznávat svět kolem sebe. V případě, že dítě nemá dostatek podnětů, může se u něho projevit
deprivace (strádání), vzniká, když nejsou potřeby dítěte uspokojené. Některé děti nezažily
a nezažívají bezpečný emoční vztah k např. k rodičům a toto citové strádání se následně
může projevit v jejich chování, které je hodnoceno jako nežádoucí (např. agrese, úzkosti,
neposlušnost, závislost na jiných osobách apod.).
Z hlediska vývoje je také důležité mít určitou představu o vývoji morálním, tj. kdy a jak dítě
či dospělí hodnotí své činy. Často se setkáváme s tím, že si rodiče stěžují na své dítě, jak to
že to neví, jak to že se tak chová, či od něho vyžadují takové chování, jehož dítě prozatím
vzhledem ke svému věku a úrovni není schopné. Morální vývoj resp. morálku lze považovat
za jakýsi etický princip v nás samých a schopnost chovat se dle vnějších a vnitřních pravi-
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del, které nehraniční s nežádoucím chováním v očích společnosti a za které bychom se tedy
nemuseli stydět. Ústřední pojem v oblasti morálky může být svědomí – morální hodnocení
sebe sama, které se postupně buduje pod vlivem výchovy, socializace (vrůstání a začleňování do společnosti) a vlastní zkušenosti. Morálka je výrazně ovlivněna typem výchovy, tj.  jaké
příkazy, zákazy, pochvaly jsme jako děti slýchávali. Pro přehlednost si znázorněme uznávané dělení morálního vývoje dle Kohlberga. Jeho teorii lze rozdělit do těchto částí:
Prekonvenční stádium
(do 6–7 let)
●●

Orientace na trest – dítě se chová tak, aby se vyhnulo trestu, a nekriticky vzhlíží
k autoritě.

●●

Orientace na odměnu – dítě se chová tak, aby získalo nějakou odměnu, tj. bylo
odměněno za nějaké žádoucí chování.

Konvenční stádium
(7 až 11 let)
●●

Hodné dítě – dítě je hodné nekonfliktní a za toto chování je okolím oceňováno
tj. chová se tak, aby se to ostatním líbilo. Objevují se u něj dobré úmysly a má
tendence pomáhat druhým.

●●

Snaha vyhovět autoritě – dítě vyhotovuje příkazům či přáním autority, tím získává ocenění  a vyhýbá se konfliktu. Koná v souladu se svými povinnostmi a hájí .

Postkonvenční stádium
(11 let a výše)
●●

Orientace na společenskou smlouvu – hodnota je spatřována v užitku pro co nejvíce lidí.

●●

Orientace na univerzálně etické principy – vychází ze vzájemnosti, spravedlnosti,
rovnosti a respektování důstojnosti člověka.

S ohledem na tato stádia lze podotknout, že na základě výzkumů morálního vývoje ne všichni lidé dojdou, až do postkonvenčního stádia morálky. Také je důležité si uvědomit, zda od
svých dětí nevyžadujeme hlubší morální pochopení jejich činů, než jsou doopravdy schopné.
Nakonec je nutné si uvědomit, že ani tyto fáze nelze brát jako přesná a striktní pravidla, spíše nám ukazují, do jaké míry si dítě či dospělý dokázal zvnitřnit morálku. S tímto také sou-
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visí vývoj a schopnost empatie, tj. schopnost vcítit se do druhého. Podle Seemanovy teorie
vývoj probíhá přes egocentrismus (vlastní upřednostňování, sebestřednost), který sledujeme u dětí ve věku kolem kolem 4–6 let, až po schopnost vidět či chápat stav i z pohledu třetí
osoby, což se projevuje okolo 10. roku života dítěte. Mnohdy se lze setkat s tím, že v rámci
výchovy klademe vývojově mladšímu dítě otázky, např. proč jsi to udělal, či víš, jak jí bylo,
když jsi jí ublížil apod., na které dítě není schopné odpovědět k naší spokojenosti. Lépe je se
v v této situaci zaměřit na to, co dítě ke konkrétnímu chování vedlo, co jím chtělo vyjádřit.
Neptáme se však „proč“ neptáme se však proč, protože na tuto otázku stěží odpoví i dospělý.
  

1.1 Vývojové úkoly a stádia
V této kapitole se zaměříme na přiblížení některých vývojových stádií, tj. poukážeme si základní témata, která jsou v daných etapách důležitá. Tyto etapy znázorníme dle Eriksonovy
teorie duševního vývoje (viz tabulka 1) a dále v textu si je blíže vysvětlíme. Důležité je, že
v daných obdobích vývoje u jednice probíhá určitý konflikt, který řeší. Vyřešením konfliktu
získává dítě určitou mohutnost či ctnost, tj. něco co je v něm pevného a o co se může ve své
osobnosti dále opřít. Důležité je však, že nelze tato stádia brát jako jasně a pevně stanovená.  
Vždy je nutné přihlédnout k individualitě daného jedince. Následující tabulka shrnuje základní konflikty a mohutnosti z jejich vyřešení plynoucí.
Tab.1: vývojová stádia

Stádium

Věk

Mohutnost

Základní důvěra vs. nedůvěra

Do 1 roku

naděje

Autonomie vs. stud a nejistota

1 - 3 roky

vůle

Iniciativa vs. vina

3 – 6 let

účelnost

Snaživost vs. méněcennost

6 – 12 let

kompetence

Identita ega vs. zmatení rolí

12 – 19 let

věrnost

Intimita vs. izolace

20 – 25 let

láska

Generativita vs. stagnace

26 – 64 let

pečování

Integrita ega vs. zoufalství

64 – výše

moudrost
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Základní Důvěra x Nedůvěra
V prvním roce života je úkolem dítěte získat základní důvěru v život a svět a tím si
vytvořit určitý základ pro zvládání prožívaných nejistot. Důležitý je zde vztah k matce
nebo k jiné zastupující či pečující osobě. Právě stálost a účinnost péče dané osoby vede
u dítěte k naději, že život, i přes zažívané přechodné utrpení a neuspokojení, je v podstatě dobrý. Nedostatek stálosti a účinnosti péče pak může vést k rozvoji nedůvěry
vůči prostředí a jeho vnímání jako ohrožujícího. Za první známky vznikající důvěry
ve společnost lze obecně považovat bezstarostnost dítěte při krmení, hloubku a klid
spánku apod. je však nutno zdůraznit, že množství důvěry nezávisí pouze na absolutním množství projevů lásky, poskytované stravy, množství hraček apod., ale na kvalitě
mateřského vztahu založeného na kombinaci citlivé péče o individuální potřeby dítěte
a upevňování jeho vědomí o vlastní hodnotě.
Autonomie x Stud a nejistota (pochyby)
V druhém roce života je úkolem dítěte osvojit si sebedůvěru v možnost úspěšné vlastní
volby i vůči požadavkům okolí. Základem je opět vztah s rodiči či pečujícími osobami.  
Je-li samostatná volba dítěte rodiči potvrzována jako úspěšná, upevňuje se pocit samostatnosti a nezávislosti, schopnosti sebevlády a vynakládání volního úsilí. Nežádoucí
zkušenosti se samostatnou volbou napomáhají upevnění pocitů zahanbení a pochybování o sobě ve vztahu k okolí. Vnější kontrola by měla v tomto období být pokud možno
založena na konejšivém a uklidňujícím chování k dítěti.
Iniciativa x Vina
Ve třetím až pátém roce života je úkolem dítěte ustavit si základní postoj v oblasti zodpovědnosti za své činy. Potvrzení vlastní iniciativy jako dobré, nebo naopak prožívání
pocitů viny za to, co dítě činí, probíhá ve vztahovém společenství celé vlastní rodiny
nebo jiné skupiny ji nahrazující. Úspěšné vyrovnání s konfliktem iniciativy podporuje
vývoj osobnosti ve směru zaměřenosti a cílevědomosti vlastního úsilí. Neúspěch může
vést k postojům rezignace a sebeobviňování se za činy již uskutečněné nebo zamýšlené.
Výkonnost x Méněcennost
Mezi šestým rokem a počátkem dospívání je úkolem dítěte osvojit si dovednost cílevědomě a úspěšně zacházet s předměty hmotného světa. V tomto období přesahuje
zkušenost dítěte již rámec rodinných vztahů, tj. dítě je v sociálním světě vystaveno
srovnávání a hodnocení jinými, např. ve škole a jiných mimoškolních aktivitách a si-
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tuacích. Úspěšné dosahování cílů vlastní snahou v tomto období je základem rozvoje
kompetence, sebedůvěry a sebeprosazení v praktické činnosti. Neúspěchy pak můžou
vést k prožívání pocitů vlastní nedostačivosti a méněcennosti ve srovnání s ostatními.

Identita x Zmatení rolí
Ústředním tématem v tomto období je utváření osobní identity. Po ukončení dětského
období vývoje je v průběhu biologického a psychologického dospívání úkolem mladého
člověka ustavit si pevné pojetí vlastního já, svého místa ve společnosti a smyslu života.
Dospívající ve vrstevnických vztazích získávají zkušenosti a nějak se k nim vztahují
či se nějak vztahují k různým skutečným či pomyslným vzorům. Úspěšné zakotvení
v sociálním světě na základě pevného a jasného sebepojetí dospívajícímu umožňuje
vytvářet si smysluplnné vztahy k druhým lidem a v neposlední řadě také k sobě.  Pokud
však dospívající zažívá rozporuplnou a nesoudržnou zkušenost s tím jak se jeví on sám
sobě či druhým může se vytvářet v jeho osobnosti nejednotné a rozporuplné sebevymezení tj. kdo jsem a kým jsem. Toto období se také v hledání identity projevuje tím, že
dospívající zkouší různé masky: hledá způsob oblékání, účesu, chování, mluvy, apod.
V tomto období dospívající také zažívají první sexuální zkušenosti
Intimita x Osamělost
Úkolem raného údobí dospělosti je dosažení schopnosti spojit se v důvěrném citovém
vztahu s druhým člověkem, s nímž osoba plně sdílí všechny podstatné stránky života.  
Těžištěm vývoje osobnosti jsou v tomto období vztahy pohlavního partnerství s původně cizím člověkem.
Úspěšně navázání životního a pohlavního partnerství je založeno na důvěře v druhého
a na schopnosti být sám sebou v jeho společnosti. Pokud byl předchozí vývoj méně
úspěšný, může se u daného jedince projevovat nedostatek odvahy navázat důvěrný
a intimní vztah a místo toho od možných vztahů utíká, vyhýbá se jim a směřuje k sociální
izolaci.
Generativita
x Stagnace
Určitým úkolem zralé dospělosti je přispívat a pomáhat druhým. Především péčí poskytovanou vlastním dětem ve své rodině, dále i ve společenství, v němž člověk žije,
a vytvářením něčeho prospěšného a užitečného. V případě neúspěšného vývoje se může
objevovat určitá neschopnost být ostatním prospěšným, což může být prožíváno jako
životní ochuzení, nenaplnění a v neposlední řadě i ztráta kontaktu s druhými lidmi.
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Integrita x Zoufalství (Pochybování)
Toto období je charakterizováno cílem založeným na dospění k určité jistotě smysluplnosti toho, jak člověk svůj život prožil a jak je hodnotí. Řešení otázky smyslu vlastního
života v rámci jeho jedinečnosti, ale i konečnosti lze povětšinou najít pouze ve vztazích
s ostatními a vztahu k sobě samému a postupném smiřování se s blížící konečností,
tj. smrtí. Neúspěch ve zvládání tohoto období pak může vést k prožívání krize projevující se strachem z konce vlastního života, nespokojeností s jeho prožitím a rostoucím
pocitem zoufalství, že již nelze začít znovu, jinak a lépe.

2. Výchova známá a neznámá
V prvé řadě je potřeba si osvětlit, co je to vlastně výchova a jaké jsou cíle výchovy. Za výchovu lze považovat systematické jednání a působení na druhého člověka za účelem dosažení kvalitativních změn v jeho chování. Právě dosažení změn v chování jedince je cílem
výchovy. Změna však může nabírat různé směry. Může být negativní, kdy se rozvíjí pod
vlivem výchovy rozvíjí jednání či chování, které je nežádoucí, např. rodič vlivem necitelné
a tvrdé výchovy může v dítěti probouzet agresivní sklony vedoucí ke konfliktu se spolužáky
apod. Změna může být také pozitivní, tj. je žádoucí. Změnu v chování lze pojímat i jako
stagnativní tj. pod vlivem výchovy se vlastně nic nemění (je dobré se zamyslet, zda není
na místě změnit směřování a typ výchovného působení), progresivní (změna je postupně viditelná pozitivním směrem) a regresivní (změna se děje právě směrem negativním).
V následující kapitole si ukážeme základní strategie výchovy v rodinách a jejich výhody
a nevýhody. Na výchovu se v dějinách nahlíželo různě a mnoho významných osobností se
snažilo vytvořit ucelenou koncepci či teorii o výchově. My si ve stručnosti přiblížíme tři základní koncepce. V naší praxi často diskutujeme s rodiči o otázkách výchovy svých dětí. Informovanost rodičů o stylech a typech výchovy, o výchovných úskalích považujeme za velmi
důležité body naší práce v rodinném centru u Mloka a společně s rodiči se snažíme hledat
přijatelné možnosti výchovných principů a jejich uplatnění.
Přístupy k výchově lze dále dělit do těchto základních směrů:
Exogenní (vnější) směr:
vychází z představy, že vše je potřeba řídit zvenčí. Dítě je pasivní, musí poslouchat příkazy, je vedeno, aby přijímalo, co mu je řečeno. Tento styl výchovy je jasně ohraničený
v tom, co dítě smí a nesmí, jak se má chovat, čímž je trochu pozapomínáno na prožívání
dítěte a na jeho vnitřní svět.
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Endogenní (vnitřní) směr:
je opakem předchozího. Dítě je vychováváno na základě jeho individuálních dispozic
a zvláštností, s respektem k jeho osobnostnímu nastavení. Rodič zde vystupuje v roli
toho, kdo dítěti pomáhá v objevování světa a prostředí. Nevýhodou tohoto směru může
být někdy jeho extrémní podoba, kdy si dítě může dělat, co chce a co jej napadne.
Interakční směr:
je spojení předchozích dvou přístupů a pro výchovné působení je velmi účelný. Rozvíjíme schopnosti dítěte a klademe důraz na jeho individualitu. Zároveň máme jasně
stanovená pravidla.

2.1 Strategie výchovy v rodinách aneb jak vychováváme
Otázky, jak vhodně působit na své děti, jaký zvolit styl výchovy, zda být tvrdý, pevný, neoblomný, či laskavý, chápající, tolerantní, vše dovolující, jsou dlouhá léta předmětem diskuze
jak odborníků, tak rodičů samotných. Základní strategie či styly rodinné výchovy lze dělit
takto.
Autokratický styl:
je založen na trestech, poslušnosti, tvrdosti a disciplíně, která je vyžadována. Tento styl
výchovy příliš nerespektuje potřeby dítěte, které se musí chovat dle vnějších příkazů.
Výhodou tohoto stylu je určité vymezení a dodržování hranic v chování. Nevýhodou
tohoto stylu je, že dítě nerozvíjí po stránce osobnostní, a dítě své chování postupně
přizpůsobuje obavám ze zákazů a trestů. Mnohdy lze sledovat, že dítě se snaží z tohoto autokratického vlivu vymanit pomocí nežádoucího chování (agrese, užívání drog,
apod.) nebo lze u něho pozorovat příznaky úzkosti, deprese, psychosomatických projevů (bolesti břicha, hlavy apod.).
Demokratický styl:
je založen na principu komunikace a respektování osobnosti dítěte při jasně stanovených hranicích a limitech, které jsou pro členy rodiny a dítě pochopitelné.
Liberální styl:
je velmi rozvolněný typ výchovy, respektive se jedná o to, že na dítě jsou kladeny minimální či žádné požadavky, dítě si může dělat, co chce, rodič se jej nesnaží někam
směřovat. Někdy se do tohoto stylu výchovy dostanou rodiče, kteří pociťují bezradnost
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a rezignovali na výchovu u problémového dítěte, kdy již nic nezabírá a oni vše vyzkoušeli.
Dále si znázorníme styly výchovy, které se nepovažují za příliš vhodné, a je potřeba pracovat
na jejich změně. Mezi tyto styly patří:
Příliš úzkostná výchova
~~

Rodiče dítě nadměrně ochraňují a nezdravě na něm lpí.

~~

Neadekvátní strach z toho, že si dítě ublíží.

~~

Izolace dítěte od okolního světa, bránění ve zdánlivě nebezpečných činnostech.

~~

Jednání rodičů často brzdí přirozený vývoj dítěte a znesnadňuje jeho zapojení do
společnosti.

Rozmazlující
Rozmazlujícívýchova
výchova
~~

Rodiče, zejména matka, dítě nadměrně rozmazlují.

~~

Rodiče nadměrně oceňují přirozené projevy dítěte.

~~

Rodiče se snaží vynahradit (kompenzovat) dítěti vše, o co bylo připraveno.

~~

Rodiče upřednostňují dítě před jeho sourozenci.

Perfekcionistická výchova
~~

Rodiče se přehnaně snaží o to, aby jejich dítě bylo dokonalé.

~~

Rodiče neberou na zřetel zdravotní postižení dítěte.

~~

Dítě je v řadě případů výchovou rodičů neurotizováno.

Protekční výchova
~~

Rodiče se snaží aby dítě dosahovalo cílů. které jsou ve společnosti významné
a uznávané.

~~

Rodiče dítěti ve všem pomáhají, vše za něj zařizují. Postižení dítěte je dle potřeby
zamlžováno či zveličováno.

~~

Rodiče svým jednáním znemožňují dítěti dospět.

Zavrhující výchova
~~

Rodiče své dítě skrytě odmítají.
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~~

Dítě má pocit, že do rodiny nepatří.

~~

Rodiče se často zaměřují na zdravého sourozence.

3. Když vzdoruje a neposlouchá
V této kapitole se zaměříme na vzdorovitost a neposlušnost v chování dětí. S tímto problémem, kdy dítě vzdoruje či neposlouchá, se každý z nás jistě již setkal a také ho nějak řešil.
Někdy však řešení není úspěšné a chování dítěte je čím dál tím více problémové, rodiče se
dostávají do bludného kruhu a neví, jak z něho ven, co vlastně udělat, jak vše řešit. V naší
praxi v P-centru se těmito problémy také zabýváme a společně s rodiči a s dětmi samotnými
se snažíme pracovat na pozitivní změně situace.  Vzdorovité (opoziční chování) a neposlušnost se vyskytují u každého, ale v dětství může být toto chování zvláště patrné a stát se
problematickým. V angličtině je pojem brat-syndrome, který se projevuje tím, že se dítě
chová jako brat (v angličtině spratek, fakan). Je často vzteklé , útočné, vyhrožuje a je velmi
nepříjemné a okolí se stává vůči němu bezmocným.
Opoziční vzdor se charakteristicky vyskytuje u dětí ve věku do 9 či 10 let. Projevuje se jako
přítomnost výrazného vzdorovitého, neposlušného, provokativního chování. Dítě se přitom
nedopouští vážnějších asociálních nebo agresivních činů, které by porušovaly zákon či práva
druhých. Pokud je v rodině přítomno dítě se zvláště intenzivním opozičním chováním, většinou se dítě stává předmětem zvýšené pozornosti rodičů a odborníků. Takovéto dítě může
představovat pro rodiče zátěž, se kterou se většinou neumějí vyrovnat, a jejich vlastní pokusy o nápravu chování dítěte jsou často neefektivní a stresující pro obě strany. Nutno také
podotknout, že někteří rodiče mohou problémy svého dítěte z různých důvodů zveličovat či
sami nějak přiživovat, udržovat apod.

Gard a Berry (1986) tvrdí, že opoziční chování se odráží ve vyšší intenzitě vzdoru, než je
u normálních dětí obvyklé. Projevy vzdorovitého dítěte jsou zejména následující:
Jsou velice neposlušné k autoritám.
●●

Děti jsou vnímány jako umíněné a vzpurné.

●●

Uspokojuje je provokování dospělých.

●●

Odmítají dodržovat běžná pravidla a konvence.

●●

Mohou se u nich projevovat destruktivní a agresivní záchvaty vzteku.
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●●

Často nereagují adekvátně na odměny a tresty.

●●

Vyžadují odměnu ihned a snadno jsou frustrovány.
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Z hlediska naší práce s tímto typem potíží se zaměřujeme na:
●●

Vnitřní faktory dítěte.

●●

Rodičovské a rodinné faktory dítěte.

Vnitřní faktory dítěte představují vztahy mezi dědičností a vnějším prostředím. Důležité
jsou povahové vlastnosti, které hrají roli prostředníka mezi genetickou výbavou, vlivem prostředí a chováním. Bates et al. (1991) uzavírají výzkumy tím, že negativní povahové vlastnosti malých dětí mají souvislost s pozdějším problematickým chováním, i když je tento vztah
podstatně slabší než vliv rodičů a rodiny.
Rodičovské a rodinné faktory jsou také velmi důležité. Potíže v chování u dětí někdy
souvisejí s různými konflikty mezi rodiči či stresovými obdobími, jimiž rodiče procházejí.
Děti si tyto konflikty či stresová období mohou uvědomovat a prožívat je, ale nutno podotknout, že také méně závažné, ale každodenně se opakující starosti mohou vést u dětí
k depresi, netrpělivosti, podrážděnosti. Jedna ze základních otázek je, zda jsou vzdorovité
děti výsledkem nesprávné rodičovské péče. Některé výzkumné studie ukazují, že rodiče problematických dětí se chovají ke svým dětem méně vstřícně, častěji jim vyhrožují, sekýrují,
ponižují a také jim neposkytují dostatek času na to, aby děti mohly vyhovět jejich příkazům. Chování rodičů s dítětem, které má opoziční poruchu, může mít různé podoby. Rodiče
mohou být nervózní a ve střehu vůči dítěti, aby byli schopni ihned zasáhnout, když dítě
neuposlechne. Dalším typem chování může být, že rodiče na své dítě rezignují, nekontrolují
jej apod.
Způsoby intervence aneb jak lze s těmito problémy pracovat
V rámci poznatků se využívají prostředky ke zvládnutí neposlušnosti. Mezi tyto prostředky
patří např. tyto:
●●

Skupinový trénink rodičů,

●●

Individuální trénink rodičů,

●●

Individuální behaviorální program pro dítě,

●●

Behaviorální trénink využívající prvky rodinné terapie,

20

Vývoj a výchova dítěte
Jednotlivé prostředky si stručně rozebereme.

Skupinový trénink rodičů
V tomto tréninku se jedná o to, že se skupině rodičů vysvětlí základní principy behaviorálních metod a způsoby jejich používání. S rodiči se připraví prezentace na různá
témata, která jsou pak zahrnuta a zapracována do plánu činnosti. Rodiče si postupně
osvojují informace a dovednosti. Vše, co se v rodině děje ve vztahu k dítěti, zaznamenávají a vyhodnocují. Poté ve společné diskusi s poradcem hodnotí výsledky předchozího
týdne.  V praxi to vypadá tak, že v prvním týdnů rodiče mapují normální a problematické chování, nejdříve je jim objasněno, jak se toto chování projevuje, a pak se jej sami
učí mapovat a zaznamenávat, poté vyhodnocovat ve vztahu k následkům apod. Tyto
skupinové tréninky však mají také své nevýhody, neboť jako poradci můžeme málokdy získat přesný přehled o skutečném jednání v domácím prostředí, také je velmi
těžké vymyslet vhodné tréninkové situace. Jako takové jsou však skupinové tréninky
účinné a umožňují rodičům sdílet své problémy a získávat podporu při jejich řešení.
Samozřejmě práce nebo trénink s rodiči může mít mnoho podob a variant a záleží na
dané organizaci, která s rodiči takto pracuje. V P-centru se rodičům věnujeme a nabízíme jim jak individuální konzultace, tak rodičovskou skupinu, ve které s dalšími
rodiči mohou své potíže sdílet, naučit se něčemu novému, rozšířit si pohled na danou
problematiku, apod.
Individuální
trénink
Individuálnírodičovský
trénink rodičů
Tento přístup vychází ze stejných principů jako skupinový trénink rodičů, ale probíhá doma či v pracovně poradce a umožňuje individuální přístup vyhovující potřebám
rodičů.
Individuální behaviorální program pro dítě
Předchozí programy byly zaměřeny na rodiče, ale je také důležité se zaměřit na samotné dítě. Zaměřujeme se na to, co dítěti toto chování přináší a jak ovlivnit žádoucím
způsobem spouštěče, které k tomuto chování vedou. Jedním z důležitých pravidel je,
aby dítě mělo stanoveny pravidla a hranice, které musí dodržovat, a aby byla omezena
možnost dítěte smlouvat.
Behaviorální trénink zahrnující rodinnou terapii
Pro účinnost behaviorálních programů je důležité zařadit do nich také práci s celou
rodinou. Toto je velmi důležité v rodinách, kde se vyskytuje problém s rozdělením rolí,
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v komunikaci, či napětím ve vztazích, které zhoršuje rodinné klima. Z hlediska udržovacích faktorů se mohou vyskytovat členové rodiny, kteří uspokojují své potřeby na
úkor dítěte, či se dítě může stát předmětem řešení místo řešení problémů mezi manželi
apod. V naší praxi se podobnými problémy setkáváme a společně s rodiči a s dítětem
je řešíme.

4. Krádeže
V této kapitole se zaměříme na problematiku dětských krádeží. Z hlediska věku se často lze
setkat s krádežemi u předškolních dětí na základě nezvládnuté dětské touhy mít něco, co má
druhý. V případě odhalení krádeže se u dětí tohoto věku často vyskytují obranné lži formou
zapírání, svádění viny na druhého a v neposlední řadě vymýšlení. V tomto věku velmi zřídka
používáme termín krádeže. Tuto potíž řešíme tak, že dáme najevo, že takovéto jednání odsuzujeme a nelze jej hodnotit jako, že dítěti něco ujelo. Po každé takovéto krádeži je třeba se
zaměřit na odčinění, dále naučit dítě se dělit o věci s ostatními a vést je k aktivnímu zapojení
na společných podnicích ve prospěch někoho jiného. V období školního věku se setkáváme
s několika formami krádeží, které mají odlišné psychologické hledisko, a tedy i práci s nápravou. Tyto formy lze dělit dle Matějčka takto:
●●

Dítě bere doma věci nebo peníze a rozdává je.

●●

Dítě bere doma peníze a kupuje za ně věci jen sobě.

●●

Krádeže jsou motivovány touhou mít něco, co je v očích rodičů nesmyslné.

●●

Krádeže v partě nebo pro partu.

●●

Kleptomanie.

V případě, kdy dítě bere doma věci nebo peníze a rozdává je, je jeho motivace více
průhledná. Dítě si kupuje přízeň, přátelství ostatních. Za tímto jednáním lze častěji sledovat
neuspokojenost ve vlastních sociálních vztazích dítě hledá uspokojení (primární či náhradní) ve vztazích s vrstevníky a nedovede dobře navázat kontakt či nezná vhodnější strategii.
Mezi časté úplatky patří sladkosti, hračky, ale i cennější věci jako počítačové hry apod.
Dítě bere doma peníze a kupuje za ně věci jen sobě mnohdy až nesmyslně utratí i několik set korun. Většinou tyto peníze utratí za něco k jídlu, kdy nakoupí více, než je schopné
sníst, či za hračky a jiné věci, které má neustále u sebe či je schovává. Tímto si dítě působí
náhradní uspokojení za neuspokojení v citové oblasti. Setkáváme se s tím u deprivovaných
dětí.
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Krádeže mohou být také někdy motivovány touhou mít něco, co je v očích rodičů bezcenné a to nikoliv z hlediska pořizovací ceny, ale proto, že předmět krádeže je pod vývojovou úrovní dítěte. Například dítě ukradne vojáčky, i když by se již mělo věnovat tréninkům
fotbalu či atletiky. Normálně by dítě tento druh předmětu zřejmě dostalo, ale bylo by to
provázeno možnými posměšky či ponižujícími poznámkami, jež by mohly narušit tvořící se
dětské já.
U dětí středního či staršího školního věku se mohou vyskytovat krádeže v partě či pro
partu.  Toto jednání již nemá ráz kompenzace osobního uspokojení, ale spíše se jedná o přijímání či přijetí pseudonorem party či dané skupiny a snahu držet s nimi krok. Dalšími
motivy také můžou být snaha se osvědčit, vyniknout a vyznamenat se. Často se vyskytují
krádeže v obchodech. Důležité je i brát v potaz možný tlak starších členů skupiny na mladší
děti, aby kradly, pokud budou chtít patřit k nim do party.
Kleptománie se řadí mezi impulzivní poruchy a je založena na neodolatelném puzení něco
vzít. Často jsou předměty krádeže nedůležité či nepotřebné věci, čímž se motivace externímu pozorovateli může zdát nejasná. Vždy je důležité rozpoznat příznaky této poruchy
a spolupracovat v jejím zvládnutí s psychiatrem.
Všechny tyto motivy se mohou mezi sebou různě kombinovat a jejich klinický obraz nemusí
být vždy zřetelný.
V rozhovoru s dítětem po odhalení krádeže nebo při podezření na ni očekáváme, že dítě
nebude snadno přiznávat, co udělalo. Běžně se vyskytuje zapírání, výmluvy, svádění na druhého apod. Z hlediska praxe je důležité dítě nevystavovat lákadlům, pobídkám, nenabízet
mu k přestupkům příležitost. V rámci dřívějších výchovných postupů se např. něco nechalo
ležet na stole a čekalo se, zda to dítě vezme. Pokud tak dítě učinilo resp., ukradlo onen
předmět, bylo citelně potrestáno. V tomto případě jistě cítíme, že je tento pokus k testování
dítěte nemorální a nelze s ním souhlasit. Rodičům však můžeme poradit, aby nenechávali
volně drobné peníze na kuchyňské lince, na stole, aby uklízeli do bezpečí peněženky a zavedli dítěti pravidelné kapesné, které samozřejmě nemusí být vysoké. Pokud v poradenském
rozhovoru narazíme na to, že dítě své kamarády uplácí, je další intervence ústředně založena
na tom, abychom dítěti pomohli se naučit jiným a novým způsobům mezilidské komunikace a také dalším dovednostem, jimiž může také svým kamarádům imponovat. Mnohdy
je účinné povolit dítěti, aby si domů na návštěvu přivedlo některé kamarády, aby z pozice
bezpečného a zajištěného domova s nimi mohlo navázat účinnější kontakt. Nezapomínejme
také na podrobné zaměření se na rodinu a na její funkčnost a vztahy. Na závěr uvedeme
Matějčkovu metodu trojfázového šetření, která se v poradenské praxi velice osvědčuje.

Roman Procházka
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Tato metoda je založena na třech stupních:
1.

Stupeň: poskytnutí pravidelného kapesného. S tím si dítě může dělat, co chce
(utratit, rozdat). Pokud se dítěti podaří ušetřit, může dát peníze do fondu.

2.

Stupeň: představuje fond, kam dítě ukládá své našetřené peníze. Jsou různé varianty, tj. šetří pouze dítě, dítě ušetří nějakou částku a rodiče mu tu samou částku
přidají do fondu. Vše se pečlivě zapisuje, aby bylo zřejmé, kolik je ve fondu peněz.
Z tohoto fondu si dítě po domluvě s rodiči může zakoupit něco, na co normální
výše kapesného nestačí, např. knihy, dárky apod.

3.

Stupeň: zahrnuje i tzv. vyšší fond, ten obsahuje větší částky peněz, které dítě dostalo např. k vánocům, narozeninám apod. Tento fond je zaměřen na nákup větších věcí (kolo, počítačová hra, stavebnice apod.). Pokud se podaří našetřit nebo
je ve fondu určitá částka, za niž se po přidání rodičů dá již předmět koupit, tak se
fond slavnostně otevře a jde se nakupovat.

Toto motivované šetření je velmi efektivní způsob aktivního protiopatření v oblasti krádeží.
Důležité je však, že pokud se problém s krádežemi vyskytuje stále nebo nebo pokud si nevíte
rady, neváhejte kontaktovat příslušné odborné pracovníky např. Rodinné centrum u Mloka,
dětského psychologa, apod.

Jak správně
komunikovat
Edmund Wittmann

Edmund Wittmann
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Rodičovská trápení.
Na každé povolání se připravujeme roky na různých školách a následně nás zaučují, abychom mohli pracovat co nejlépe. U  rodičovství se předpokládá, že to umíme jaksi sami –
přirozeně, instinktivně, ale je tomu opravdu tak?
Přes určité vrozené vzorce se ukazuje, že se tomu, jak vychovávat učíme v naší původní rodině. Učíme se, jak odměňovat, jak trestat, jak se chovat k partnerovi. Kde je však záruka, že
to naši rodiče a u nich jejich rodiče dělali dobře? A pokud ano, stejně se objevují nové věci,
které naši rodiče a prarodiče se svými dětmi řešit nemuseli. Třeba počítače, mobily, hulení
trávy a experimentování s tvrdými drogami.
Tímto úvodem chci říci, že nás naši potomci celkem jistě někdy postaví do situace, ve které
se budeme cítit bezradní, nejistí, plni vzteku a lítosti, pocitů viny a obav ze selhání. Budete se
tázat: „A co tomu řeknou sousedi?“ (Jen si vezměte, jak bolí uštěpačné poznámky: „Ani děcka vychovat neumí!“). V tu chvíli zkoušíme, co se dá, rady od rodiny, přátel, známých a když
jsme úplně zoufalí, zkusíme se obrátit na nějakého odborníka (většinou s pocity selhání,
kam až jsme to dopracovali, že musíme k psychologovi či jinému poradci). V hlavě se nám
mohou honit myšlenky, zda nás oni odborníci budou poučovat, kritizovat, obviňovat či říkat
nesrozumitelné rady. Často ani s možností pochopení a podpory moc nepočítáme (můžeme
mít negativní zkušenosti s přehlížením u jiných institucí).
Co však jiný pohled: Představme si, že jsem rodič, který neumí plavat a jde se svým dítětem
kolem rybníka, kam dítě prostě nenadále skočí a začíná se topit. Přirozená reakce je skočit
rychle za dítětem. No, ale pak se topíme oba dva. Užitečné je možná rychle najít někoho, kdo
umí plavat, aby mi pomohl zachránit dítě. Sám mu prostě nemůžu pomoci.
Tomuhle rozumíme třeba u nemoci, kdy víme, že potřebujeme lékaře, ale už si to nějak
neuvědomíme v souvislosti s výchovnými obtížemi, braním návykových látek, agresí u dětí
a podobně. Toto je tedy výzva k těm, kteří mají obavu se obrátit se svým rodičovským trápením na odbornou pomoc – nebojte se!
Pokud už jsem u psychologa, poradce, terapeuta, tak se většinou ptám: Co mám dělat? Už
jsem snad vše zkusil a nic nefunguje. V hlavě mi běží obavy, stud, pochybnosti. Možná i probleskne myšlenka, že by bylo fajn, aby tady taky nevěděli, co s tím, protože pak i já nebudu
přeci tak špatný a v mé situaci by tedy nevěděl nikdo – ani ti nejlepší odborníci.
Principy v naší poradně vychází z toho, že to, co se děje jednomu členu rodiny, se děje rodině
celé. Každý z nás asi zažil, že rodina prožívala problémy jednoho svého člena. Každý člen má
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na věc svůj pohled, který může být pro pochopení situace důležitý. Teprve po porozumění
situaci jako celku je možná změna. Mé setkání s odbornou pomocí tedy vede k zamyšlení,
jak můžu já sám ovlivnit situaci v rodině a co vše se musí proměnit, aby bylo dosaženo cílené
změny. Tento text se tedy zaměřuje především na komunikační dovednosti rodičů, protože
rodiče mají víc možností, jak situaci  v rodině ovlivnit než děti.
Klíčovým prvkem změny situace v rodině je komunikace. Ta hraje roli v utváření vzájemných vztahů, vytýčení hranic, při výchově (trestání, odměňování, jití příkladem), při poskytovaní podpory či reflexe proběhlé události.

Jak tedy komunikovat?
„Nelze nekomunikovat, nelze se netvářit.“
Paul Watzlawick

Zkusme si to představit jako trénink třeba jízdy na snowboardu.
Co budeme potřebovat?   - snowboard, svah, trenéra, který ví, jak na to, trpělivost a čas
na nácvik. Pokud v tom chceme být dobří, musíme pravidelně, intenzivně a dlouhodobě
trénovat.
Když chceme dobře komunikovat s našimi dospívajícími, tak podobně potřebujeme informace jak komunikovat, trenéra – někoho kdo nám dá zpětnou vazbu a podpoří nás, trpělivost a čas na nácvik. No, a pokud v tom chceme být dobří, musíme pravidelně, intenzivně a dlouhodobě trénovat „vhodnou komunikaci“. Potomci nám k tomu dají
každopádně hodně příležitostí.
Každý z nás má několik komunikačních vzorců, které v různých situacích obměňujeme.
Některé vedou k cíli, jiné nikoliv. Přesto je užíváme stále dokola, neboť jsme na ně zvyklí
a většinou jiné neznáme. (Malý příklad ze situace u večeře, kdy stojíme o pomoc svého dítěte. Můžeme místo věty: „Věčně se jen poflakuješ a s ničím mi nepomůžeš!“,použít „Pojď
prosím uklidit talíře ze stolu.“ a důsledně opakovat do dosažení kýženého chování).
Pokud se tedy objeví v rodině problematické chování dítěte, které se nám nedaří vlastními

Edmund Wittmann
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silami zvládnout, je čas uvážit jak jinak postupovat a co v našem přístupu změnit.
Přesný návod jak postupovat nelze poskytnout, ale lze o tomto chování uvažovat následovně:
●●

V jakém vývojovém období se naše dítě nachází (pro každý věk je přiměřený jiný
způsob komunikace).   Tudíž je užitečné vědět, s čím vším se v průběhu vývoje
naše dítě setká a s čím vším se musí „poprat“ (tzv. vývojové úkoly daného věkového období). Více o tom v kapitole o vývoji.

●●

Jaké potřeby dítěte dané problematické chování naplňuje (potřebu lásky, uznání,
přináležitosti, seberealizace,…). Chování dítěte, i to problematické, má vždy svůj
důvod, jen mu nemusíme porozumět, či si ho vysvětlíme mylně. O potřebě skryté
za tímto problematickým chováním uvažujeme vždy jako o oprávněné – jen způsoby jejího uspokojení mohou být různé. Pokud tedy vím, o jakou potřebu jde,
měli bychom hledat neproblematický způsob jejího uspokojení.

●●

Jaký vliv má na dané chování škola a jestli může být spojencem pro případnou
změnu.

●●

Jaký vliv na dané chování mají kamarádi (parta). Jakou pověst má skupina přátel,
s kterou se váš potomek stýká.

●●

Jaký máme repertoár odměn a trestů v rodině? Jsme důslední? Dokážou rodiče,
prarodiče ve výchově táhnout za jeden provaz?

●●

Mám k dispozici užitečné a dostatečné informace (knihy, přátele, rodinu, terapeuty…)?

Poté, co projdete následujícím uvažováním, si můžete připravit plán změn, které chcete
podniknout. Např.:
1.

Půjčit si literaturu o výchově a komunikaci a zjistit si víc o vývojových potřebách
svého potomka, o laskavé pevnosti – aneb jak držet hranice (odměny, tresty, důslednost, jak mluvit a jak naslouchat).  Doporučujeme knihy:
●●

Respektovat a být respektován - Pavel Kopřiva; Jana Nováčková; Dobromila Nevolová; Tatjana Kopřivová

●●

Vychováváme děti a rosteme s nimi. Od neshod a kárání ke svobodě,
rozvoji a radosti - Naomi Aldortová

●●

Dítě na zabití – Petr Štípek
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2.

Dojednat si schůzku s třídní učitelkou.

3.

Objednat si sezení u terapeuta (může pomoci s kroky ke změně, může být emoční
oporou v procesu změn, může vám poskytnout zpětnou vazbu).

4.

Sepsat si, které chování je problematické a nepřijatelné a které je naopak vhodné
dál rozvíjet.

5.

Sednout si s potomkem k diskusi nad chováním a domluvit se na tom, jak věci
změnit.

6.

Připravit se na to, že plán se v první řadě dotkne Vás:
●●

bude vyžadovat váš čas,

●●

bude vyžadovat vaši kontrolu,

●●

bude vyžadovat vaši důslednost, trpělivost,

●●

bude vyžadovat vaši schopnost učit se novým věcem,

●●

bude vyžadovat vaši změnu.

Několik dalších typů a informací.
Během života procházíme fázemi a každá přináší úkoly, jejichž splnění nás posune dál ve
vývoji. Vývojové úkoly dospívání od 15 do cca 22 let jsou:
~~

postupné odpoutání od rodiny ;

~~

orientace na vzhled dle subkultury (party), kam chci patřit;

~~

experimentace s partnerstvím a sexualitou;

~~

společenské zařazení, úspěšnost v kariéře (i kdyby to měla být kariéra feťáka) –
potřeba vlastního zdroje příjmu peněz.

Potřeby v tomto věku:
~~

vrstevníků a party,

~~

zažít něco mimořádného,

~~

zkusit své limity,

~~

diskutovat a dokazovat,

~~

Konfrontace se světem a autoritou.

Edmund Wittmann
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Toto samozřejmě neznamená, že rodič musí vše přijmout. Ba naopak jeho úkolem je nastavovat pevné hranice, které učí dospívající znát „správnou míru“. Nastavení hranic má
také umožnit vyjednávání o mírných posunech těchto hranic a tím trénovat dospívající ve
vyjednávání a vytrvalosti.
Na chování se můžeme podívat také jako na ekonomickou houpačku. Na jedné straně jsou
zisky, které z tohoto chování plynou a na druhé jsou náklady. Pokud chceme dané chování
ovlivnit, je potřeba narušit poměr zisků a nákladů. Dále je důležité připojit alternativní chování, kde zisky nad náklady převáží.
Příklad: Experimentování s marihuanou

Náklady
– riziko sankce ve
škole, naštvaní
rodiče

Zisky – úcta v
partě, příjemný
stav, pocit, že
jsem cool a in,
atd .

Rovnováhu na této houpačce může změnit např.: uskutečněná sankce školy a rodičů, podpora zdravých volnočasových aktivit s partou, která nehulí, změna prostředí (školy, internátu),
změna struktury dne, …
V rozhovoru o pravidlech je už s dospívajícím nezbytná diskuse a to, že svá tvrzení mají
dokázat. Je potřebná důsledná a laskavá kontrola s pokud možno s rychlou odezvou na porušení dohodnutých pravidel.

30

Jak správně komunikovat

Co se osvědčuje, ale současně víme, že je obtížné:
Kritika
●●

Při sdělování toho, co se mi nelíbí, zkuste postupovat následovně:

●●

Sdělit emoce – nehodnotit. Já se cítím TAK, když děláš TO.
„Zlobí mě, když Ti musím víckrát opakovat, že si máš uklidit pokoj.“

●●

Sdělte kritiku věcně, jako fakt.

●●

Nerozčilujte se a neberte si to „přespříliš“ osobně.

●●

Nevyčítejte.

●●

Trvejte na svém.

●●

Projevte empatii.
„Vím, že jsi toho měla tento týden hodně a jsi unavená.“

●●

Určete pravidla a sankce za nedodržení.

„Jednoduše“ vést rozhovor.
Vhodné vedení rozhovoru je něco, co se musíme učit. Nemáme to vrozené a naše dovednost
se v této oblasti nácvikem výrazně zlepšuje. Zkuste:
●●

Méně mluvit a víc naslouchat ….. (k rozhovoru nenutit, ale pobízet).

●●

Při naslouchání mějte oční kontakt.

●●

Postojem zdůrazněte naslouchání.

●●

Nevěnujte se jiným činnostem (vaření, domácí práce, koukání do počítače).

●●

Nepřerušujte a neskákejte do řeči.

●●

Nezlehčujte sdělení.

●●

Neodbíhejte (ani fyzicky ani od tématu).

●●

Nepoučujte, nemoralizujte, nedávejte hned nevyžádané rady (v první fázi jen vnímejte, co se Vám říká).

Edmund Wittmann
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Možný postup když se nám dítě s něčím emočně svěřuje:
●

Vyslechnutí

●

Potvrzení emocí (Máme právo na své emoce, nehodnotíme je.)

●

Porozumění a konstruktivní rozmluva

●

Potvrzení blízkosti – (něco, co dokreslí váš vztah, pohlazení, ocenění, dotek ..)

Vidíte, že toho není málo, co je užitečné vědět a umět používat v roli rodiče.
Buďme však na sebe a na naše děti laskaví v tom, že bereme vážně přísloví: „Nikdo učený
z nebe nespadl a učení dělá mistra.“
Pokud se tedy rozhodnete ve vaší roli rodiče zdokonalit,
tak hodně zdaru a vytrvalosti.

Rodina a závislost
Michal Růžička,
Pavla Burešová

Michal Růžička, Pavla Burešová
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Následující text má za cíl přiblížit vám problematiku zneužívání drog či alkoholu. Uvědomujeme si, že závislost jednoho člena rodiny se dotýká celého rodiny. Text je rozdělen do
několika podkapitol, které mapují různá věková období a vhodné přístupy. V každém vývojovém období se totiž osvědčují jiné formy komunikace a práce s uživatelem alkoholu či
drog. U každé podkapitoly je na ukázku přiložena konkrétní kazuistika, která odráží danou
problematiku, a která vám může být inspirací.

Uživatel je dítě do 15 let
Fakta týkající se uživatelů drog nízkého věku:
●●

prevalence (poměr počtu nemocných k počtu obyvatel) užívání drog mezi dětmi
do 15 let je obecně nižší než u dospělé populace. Většinou se nejedná o závislost
v pravém slova smyslu, ale spíše o experimenty.

●●

Tyto experimenty se nemusí rozvinout v problematické užívání,

●●

dostupnost léčebných zařízení, které se zaměřují na děti do 15 let, je nízká,

●●

náhlá ztráta zájmu o koníčky může být důsledkem rizikového užívání alkoholu
a drog,

●●

náhlá změna přátel může být důsledkem rizikového užívání alkoholu a drog,

●●

rodiče mají často tendenci nadhodnocovat ojedinělé experimenty s nealkoholovými drogami a bagatelizovat pití alkoholu u dětí

●●

podceňování pití alkoholu u dětí je velmi nebezpečné.

K rizikovým faktorům přispívajícím k užívání návykových látek dětmi do 15 let patří
zejména: užívání psychoaktivních látek rodiči či jinými rodinnými příslušníky, problémy
v sociálním a psychickém fungování rodiny, neurobiologický vliv užívání drog matkou v těhotenství, nadměrné užívání alkoholu v rodině, život dítěte pouze s jedním z rodičů, nízká
vzdělanost rodičů dítěte, nedostatečné hmotné zabezpečení rodiny nebo naopak vysoké příjmy v rodině, násilí, sexuální zneužívání, kriminální chování rodičů, předčasné ukončení
školní docházky, záškoláctví, šikana, špatný prospěch ve škole, vyloučení ze školy, poruchy
pozornosti v kombinaci s hyperaktivitou dítěte, poruchy chování dítěte apod.
Problémy s drogami se překonat dají, svědčí o tom odborné studie i zkušenosti mnoha mladých lidí nejen u nás, ale na celém světě. Prvním krokem k úspěchu je – uvědomit si svůj
problém, přiznat si ho a začít vzniklou situaci řešit. Důležitá je spolupráce s odborníky, ro-
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dinou a školou. Pomoc uživatelům drog do 15 let je uskutečněna pomocí stávajících sociálních a zdravotnických služeb nebo ambulantních komunitních zařízení. Některá konkrétní
zařízení najdete v příslušné kapitole. Nejúčinnější zbraní v boji s drogou ale stále zůstává
prevence. Prevencí zde rozumíme především: kvalitní komunikaci v rodině, vhodné volnočasové aktivity (např. skaut, rybářský kroužek apod.), zabránění nudě, omezení pasivní zábavy (počítač, televize).
Kazuistika
„Našel jsem u svého syna 14 let injekční jehly a čajové svíčky nad kterými něco zřejmě
rozpouští, nevím, co mám dělat a jak moc je to nebezpečné a jak to řešit...“
„ZdravímVás, chápu Vaše obavy. Doporučuji Vám si bez emocí a výčitek se synem otevřeně o nálezu a o jeho možném užívání drog promluvit. V každém případě navštivte nejprve
sám poradnu pro rodiče a osoby blízké některého ze zařízení zabývajícího se drogovou
problematikou ve Vašem okolí, případně podobnou službu. Nejlépe je si předem telefonicky domluvit schůzku. Tam, po seznámení se situací, Vám zkušení pracovníci zařízení navrhnou jak nejlépe v podobné situaci postupovat, případně Vám poskytnou další vhodné
kontakty. (Drogová poradna, o. s. SANANIM, 2012)
Doporučujeme:
~~

pokusit se probrat daný problém bez výčitek, bez citového vydírání, bez fyzického
násilí;

~~

snažit se řešit situaci co nejvíce racionálně;

~~

pokusit se vytvořit s dítětem dohodu o jeho chování, v této dohodě by měly být
s dítětem probrány jak povinnosti, tak práva. Dohodu je taktéž možno sepsat
v některém z poradenských zařízení;

~~

navštívit – zprvu bez dítěte - poradnu pro rodiče a osoby blízké některého
ze zařízení zabývajícího se drogovou problematikou či v rámci rodinného poradenství (je vhodné si schůzku dojednat předem);

~~

zkušení pracovníci daného zařízení poradí, jak v podobné situaci postupovat, případně poskytnou další vhodné kontakty;

~~

u užívání marihuany nevzniká typická fyzická závislost, ale spíše psychický návyk, který vzniká po dlouhodobějším a intenzivním užívání marihuany (navzdory
tomuto faktu je třeba brát v potaz, že dítě v takto nízkém věku je užíváním marihuany velmi ohrožené);
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vést rozhovor s dítětem o drogách a o rizicích užívání, zvláště pak v tak nízkém
věku;

~~

být s dítětemv přímém  kontaktu alespoň jednu hodinu denně;

~~

nepodceňovat konzumaci alkoholu u dětí;

~~

pokud jsou v rodině další děti, otevřeně s nimi mluvit o situaci jejich sourozence;

~~

získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat;

Uživatel je dítě 15-18 let
Z obecného hlediska lze konstatovat, že se mládež na své cestě k dospělosti snaží maximálně využít veškerých možností, které jim svět nabízí. Kromě možností přinášející spokojený
život s tím také souvisí negativní zkušenosti mládeže s okolním světem (tj. užívání návykových látek). Experimentování s drogou ve věku od 15 do 19 let je poměrně časté.
K rizikovým faktorům přispívajícím k užívání drog mládeží patří pocit nudy, zvědavost, vliv
reklamy, celkový „urychlený“ vývoj společnosti, široká nabídka a poměrně snadná dostupnost drog, nezájem rodičů o způsob trávení volného času dětí, nedostatek informací o návykových látkách či nedostatek zábran mládeže získaných výchovou.
Pro užívání návykových látek u mládeže platí následující specifika:
●●

závislost se vytváří mnohem rychleji,

●●

hrozí vyšší riziko předávkování návykovou látkou, jelikož organismus mladého
člověka disponuje nižší tolerancí k samotné látce, příčinou mohou být také malé
zkušenosti s užíváním drogy a sklony mládeže k riskování,

●●

náhlá ztráta zájmu o koníčky může být příčinou rizikového užívání alkoholu
a drog,

●●

náhlá změna přátel může být příčinou rizikového užívání alkoholu a drog,

●●

vlivem drog dochází k zaostávání mládeže v psychosociálním vývoji (tj. vzdělávání, citovém vyzrávání, sociálních dovednostech apod.),

●●

mládež často přechází od jedné návykové látky k druhé (popř. užívají více návykových látek současně),

●●

recidivy závislosti jsou u mládeže velice časté.
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Vhodným přístupem ze strany rodiny mladistvého je komunikace, pozorování chování, nabídka alternativních a odpočinkových aktivit (např. kulturní vyžití či sport). Účinným způsobem léčby závislosti mládeže je rodinná terapie, jejímž hlavním cílem je podpora uživatele a jeho rodiny při obnovení vzájemných vztahů, postupné usmíření a vzájemná dohoda
o řešení problémových situací.
Dále je vhodné zvážit s pracovníky Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zda dítě či dospívajícího v případě zneužívání drog a nezvládání jeho chování umístit v některém z výchovných zařízení (středisko výchovné péče, výchovný ústav). Ztrátou rodinného zázemí se však
situace může ještě více zhoršit. Právě proto by tyto kroky měly být podniknuty ve spolupráci
s erudovanými odborníky. Ústavní léčba u mladých je vhodná i v situacích, kdy by se jinak
stav dařilo zvládnout ještě ambulantně. Navíc dlouhodobé výsledky jsou mnohem příznivější než u dospělých, neboť problémy s užíváním drog i problémy přidružené pomáhají
urychlit přirozený vývoj a dospívání.
Velkým problémem je tolerance české společnosti k požívání alkoholu a kouření tabáku
u mladistvých, rodiče nevyjímaje. Stává se například, že rodiče podávají svým dětem na
rodinných oslavách alkohol a druhý den je trestají za kouření marihuany s kamarády na
mejdanu.
Kazuistika
„Mám podezření, že syn bere drogy — změnil přátele, často porušuje dohody o příchodu
domů, bere doma peníze, prodal mobil...chodí za ním mnoho „kamarádů“, lže a vymýšlí
si. Mohu získat nějaký test na přítomnost drogy — např. z moči, který bych mohla použít
doma? Kde ho získat? Nebo lze prokázat jinak — např. odběrem krve u lékaře pod záminkou nějakého vyšetření? Jedná se o mladistvého.“
„Dobrý den, v lékárnách jsou dostupné testy z moči, ceny se pohybují do 200,- za ks. Nedoporučovala bych Vám zkoušet syna nějak otestovat za jeho zády, pod nějakou záminkou, mohlo by to situaci spíše zkomplikovat. Za těchto okolností se doporučuje co nejvíce
otevřenosti a upřímnosti, aby se (v už tak) těžké situaci nenarušil váš vztah nedůvěrou,
podezíráním. Nejlepší by bylo, pokud je ta možnost, zkusit si o tom se synem napřed otevřeně promluvit. Říct mu, že máte dojem (a strach), že něco užívá, zda to je pravda, co
užívá a proč, co mu to dává. Případně mu říci, že mu chcete udělat test na přítomnost
drog z moči. Test sám o sobě situaci sice nevyřeší, ale může to poskytnout příležitost si o
možném užívání drog promluvit. Je dobré si dopředu rozmyslet, jak zareagujete v případě
pozitivní i negativní odpovědi Vašeho syna (nebo pozitivního i negativního výsledku tes-
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tu). Zkuste si přečíst text určený pro rodiče, kteří mají podezření na užívání drog u svého
dítěte na webových stránkách; www.odrogach.cz, v portálu pro rodiče, kde můžete najít
užitečné informace.“ (Drogová poradna, o. s., SANANIM, 2007)
Doporučujeme:
~~

Nepodnikat kroky (testování na přítomnost drog) za zády dítěte.

~~

Své rozhodnutí (udělat test na přítomnost drog z moči) je dobré si dopředu    
rozmyslet včetně toho, jaká bude vaše reakce v případě pozitivního i negativního
výsledku.

~~

Sdělit dítěti, že máte strach, že něco užívá, zeptat se, zda to je pravda, otevřeně
s ním o tom diskutujte.

~~

Motivovat dítě ke změně. Dítě by mělo pochopit, že se mu vyplatí, když
s drogami přestane.

~~

Uvědomit si hranice vlastních možností. Dejte dítěti zcela jasně najevo, že jste
za něj zodpovědní i právně, a pokud nebude jiná možnost, obrátíte se o pomoc
k úřadům, což může znamenat i ústavní výchovu.

~~

Být silní, trpěliví a důslední.

~~

Držet pohromadě jako rodina, vytvořit si zdravá rodinná pravidla.

~~

Pokud je to nutné, zpřísnit doma pravidla, ujasnit si, co bude mladistvý, potýkající se s drogovým problémem, doma dělat, jak bude pomáhat, za jakých
okolností bude dostávat kapesné, co smí a nesmí −> takovéto dohody se nejlépe
dělají v přítomnosti třetí nezávislé osoby.

~~

Prostudovat příručky určené rodičům, kteří mají podezření na užívání drog,
popř. rodičům dětí, které již drogový problém mají.

~~

Nebát se spolupracovat s odborníky.

~~

Navštívit odborníka bez přítomnosti dítěte a poradit se, co dál.

~~

Nepodceňovat konzumaci alkoholu u mladistvých!
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Uživatel je mladý dospělý
Období adolescence je pro vznik drogové závislosti velmi rizikové. K hlavním důvodům,
které vedou mladé lidi k užívání návykových látek, patří především:
●●

odmítání hodnot a životního stylu rodičů a dospělých obecně,

●●

dobrodružství z riskování,

●●

nárůst počtu přátel a známých,

●●

odstranění psychických zábran v sexuálním chování.

Předpokladem mladého dospělého člověka by již měla být jistá samostatnost a soběstačnost
v podobě možnosti vlastního bydlení, zaměstnání atd. Mladý člověk závislý na návykových
látkách se tak velmi rychle může dostat do vlastních existenčních problémů, včetně rozpadu
rodiny, a měl by proto co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc.
Kazuistika
„Dobrý den, bohužel jsem zjistila, že syn (22 let), bere půl roku pervitin, nitrožilně. Úplně
mě to zlomilo, měli jsme doposud moc hezký vztah, syn byl hodný, ohleduplný. Od začátku
letošního roku se však začalo měnit jeho chování, už spolu skoro nemůžeme mluvit, aniž
bychom se nepohádali, je i vulgární, vzteklý, někdy i mlátí věcmi kolem sebe. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, čím to může být. Když jsem na něj uhodila, co se děje, zapíral, jak jinak.
Pak mi řekl, že to byl experiment, který už skončil, jenže bohužel neskončil, vím, že bere dál.
Byl na brigádě, z peněz nemá ani korunu, vše nejspíš utratil za fet. I ze mě pod různými
záminkami mámí peníze. Už si nevím rady, jak dál, chtěla bych moc synovi pomoct se ze
závislosti vymanit, jenže vůbec nechce o tom mluvit, nepřipustí si, že by potřeboval léčbu.
Nemůžu se dívat, jak se ničí, zhubl téměr 20 kilo. Prodává svoje věci, občas nám i zmízí
něco z peněženky, nadělal v souvislosti s braním drog mnoho dalších problémů. Všude se
dočítám, že musíme doma nastavit pravidla, krerá musí syn dodržovat, jenže nevím si
s tím rady. Byla jsem i v K-centru a ještě jedné poradně, kde mi vlastně bylo řečeno, že
pokud syn s náma bydlí, živíme ho (nemá nyní práci), má veškerý komfort a nic ho nenutí situaci řešit a v klidu si užívá drogy. Chtěla bych, aby s drogami skončil, případně se
léčil, jenže nechci vyhrožovat slovy «když nepřestaneš, nepůjdeš se léčit, tak si najdi jiné
bydlení,» to myslím, pak skončí někde úplně nejhůř. Ale samozřejmě podporovat ho v tom
a usnadňovat mu to domácí pohodou také nechci. Nevím, co si počít. Četla jsem příspěvek
z 22.7., jak «matka» psala, že se její syn po roce z toho dostal, byla to dlouhá cesta, ale
obešlo se to bez vyhrožování a ultimat. Poradíte mi, jak dál? Nemohla bych se nějak s tou
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«matkou», byť jen elektronicky zkontaktovat, aby mi předala zkušenosti? Díky moc za
každou pomoc.“
„Dobrý den, chápu, v jak nelehké situaci se nyní nacházíte, zvláště, když jste se synem
měla tak hezký vztah. Bohužel Vám nenapíši nic jiného, než to, co jste už tolikrát slyšela
a četla. Syn je plnoletý a pokud s Vámi bydlí, měl by přispívat na nájem a na stravu,
měl by se doma chovat tak, aby to ostatní členy domácnosti neobtěžovalo, nepřipadá v
úvahu, že Vám bude bez Vašeho dovolení brát peníze z peněženky. Nepíšete nic o tom,
jak to u Vás fungovalo před půl rokem, zda syn chodil do práce a finančně se podílel na
chodu domácnosti, zda ta pravidla, o kterých píšete, byla nastavená a syn je dodržoval
a jaké možnosti řešení jste vyzkoušela. Pokud jste už vyzkoušela si se synem promluvit
a dohodnout se na společných pravidlech, případně jste spolu společně absolvovali sezení
u odborníka v kontaktním centru nebo poradně, a přesto si syn žije po svém a nerespektuje to, co jste si dohodli, je třeba zvolit jiné řešení. Nikdy nemůžete vědět, co věta „pokud
nepřestaneš a nebudeš respektovat pravidla společného soužití, nemůžeš s námi bydlet“,
způsobí. Je možné, že synovi bude tato věta stačit k tomu, aby skutečně přestal. Je ale také
samozřejmě možné, že mu to stačit nebude a Vy budete muset udělat, co jste řekla. Není
ale přece nutné syna vystěhovat hned na ulici – zajistěte mu na první tři měsíce bydlení –
podnájem nebo ubytovnu, bude mít dost času na to, aby si zajistil práci a finance na další
fungování. Stejně se o něj celý život starat nemůžete, jednou se na vlastní nohy bude muset
postavit. Třeba mu ty tři měsíce budou stačit k tomu, aby pochopil, o co jde, a pokud ne –
pravděpodobně na ulici skončí – málokdo z lidí, kteří byli zvyklí na určitý životní standard
na ulici vydrží, je to pro ně pak mocná motivace k řešení své situace. Je důležité, aby syn
věděl, že i přesto všechno, co se stalo, ho máte ráda a že mu jste ochotná pomoct, pokud
začne respektovat pravidla, která jste mu jasně stanovila. Píšete o zkušenostech jiné matky se synem — na každého zabírá jiné řešení, prostě proto, že každý má to své „dno“, od
kterého se pak odrazí někde jinde – někomu stačí domluvit a někdo potřebuje skončit na
ulici. Bohužel, kontakt na jiné tazatele z naší poradny poskytnout nelze, neznáme ho. Ale
pokud máte potřebu sdílet své zkušenosti s ostatními rodiči (myslím, že by to bylo dobré
vyzkoušet), zapátrejte po nějaké rodičovské skupině určené pro rodinné příslušníky. Přeji
Vám hodně síly a trpělivosti.“ (Drogová poradna, o. s., SANANIM, 2009)

Doporučujeme:
~~

Je nutné si uvědomit, že pokud daná osoba sama o pomoc nestojí, je situace hodně problematická a možnosti jsou omezené.
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~~

Nedobrovolná léčba (tzv. ochranné léčení protitoxikomanické) je možná pouze
v případě, kdy ji nařídí soud v rámci trestního řízení.

~~

Nařízená léčba nebývá zpravidla úspěšná, jedinec s drogovým problémem musí
chtít přestat s užíváním kvůli sobě, a ne kvůli tlaku okolí.

~~

V případě, že by jedinec byl akutně ve špatném psychickém stavu a ohrožoval na
životě sebe nebo okolí, lze volat rychlou záchrannou službu, která ho odveze na
psychiatrii – toto je ovšem dočasné řešení, dotyčný bude propuštěn po pominutí
akutního stavu.

~~

Nepodporovat dotyčnou osobu v užívání, nepůjčovat jí peníze, neplatit její dluhy,
jasně vyjádřit váš nesouhlas se současným stavem.

~~

Dát najevo, že v okamžiku, kdy bude chtít dotyčný svou situaci změnit, může se na
vás obrátit a vy jste připraven mu pomoci.

~~

Uvědomit si, že osoba nad 18 let je plnoletá a za svůj život nese zodpovědnost jen
ona sama.

~~

Pokud dotyčný žije s rodinou ve společné domácnosti, musí dodržovat stanovená
pravidla a chovat se doma tak, aby to ostatní členy domácnosti neobtěžovalo.

~~

Je velmi důležité stanovit si jasná pravidla a při jejich nedodržení trvat na předem
dohodnutých sankcích.

~~

Na každého zabírá jiné řešení, každý má to své pomyslné „dno“, od kterého se pak
odrazí, někde jinde – někomu stačí domluvit a někdo potřebuje skončit na ulici.

~~

Vyjádřete dotyčnému svou lásku a ochotu pomoci, pokud začne respektovat pravidla, která mu byla jasně stanovena.

~~

Být trpělivý, nevzdávat se, věřit v obrat, ale na druhou stranu se nenechat pohltit
problémy souvisejícími s drogami a žít svůj vlastní život.

Uživatel je dospělý
V současné době existuje pro závislého několik forem ambulantní či ústavní léčby, avšak
před vlastní terapií by měl být především vnitřně motivován. Závislý sám si sice svůj problém většinou uvědomuje, i to, že mu přináší nespočet obtíží, ale na druhou stranu mu tento
styl života poskytuje i řadu uspokojujících pocitů, kterých se často nechce vzdát, a potřebuje
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pevné odhodlání. Dle Hajného (2001) si si člověk ovlivěný drogami krátkodobost příjemného stavu/pocitu nepřipouští. K motivaci slouží terapeutovi několik pomůcek. Vzhledem
k tomu, že přístup je závislý vedle věkové kategorie pacienta a stupně závislosti v největší
míře na individuálních vlastnostech jedince, Miller (2006) navrhuje kroky, které by měl
motivační rozhovor obsahovat: především zpětnou vazbu, důraz na klientovu odpovědnost,
rady, nabídku možností, empatii ze strany terapeuta a posílení důvěry ve vlastní schopnosti
závislého.  
Nešpor (1996) pozoroval, že u skupiny dospělých se osvědčila vzájemná pomoc jedinců, kteří
mají sami problém s drogami. Například ve formě terapeutických komunit (léčebných společenství), kde se pacienti podílejí na řízení a chodu terapeutické skupiny více než v klasických zařízeních. V těchto skupinách bývá většinou vzájemná komunikace lepší a otevřenější.
Lidé se zde více podporují a navzájem se učí překonávat problémy se závislostí. To vše se ve
výsledku odráží na posílení vlastní motivace a chuti abstinovat. Vedle těchto komunit mají
závislí možnost navštěvovat dále svépomocné skupiny. Dlouhodobě abstinující závislí jsou
přítomni především v tzv. terapeutických klubech, jenž bývají součástí zdravotních zařízení.
Především v zahraničí je možnost terapeutického sezení s laickým terapeutem velmi ceněna,
neboť člověk, který sám překonal problém s drogou a navíc má odborné vzdělání, může dále
předávat své zkušenosti efektivně a působivě. V neposlední řadě poskytuje dospělým pomoc
dobrá parta, která je obklopuje. Lidé kolem závislého, s nimiž se denně setkává a kteří neužívají drogy, jsou velmi silnou hnací silou v odhodlání změnit se a žít kvalitní život bez drog.
  
Kazuistika
„Máme 26 letého syna, který bydlí se svou přítelkyní v domě, který patří nám — rodičům.
Trvalé bydliště má u nás v bytě a v našem domě bydlí s naším ústním souhlasem. S přítelkyní se syn seznámil asi před rokem a od té doby se změnilo jeho chování tak, že předpokládáme, že bere drogy. Jeho přítelkyně nepracuje a syn také přestal pracovat. Zavírají
před námi a do domu nás pustí jen, když chtějí. Nemáme jistotu, co se děje, a nevíme, co
máme dělat. Zatím ani nevíme co si můžeme dovolit udělat, abychom jim nějak neublížili, ale pomohli. Několikrát jsme synovi dali ultimátum, že jeho přítelkyně nebo i on musí
dům opustit, protože nepracují a my se bojíme, že o dům přijdeme. Vždy po našem zásahu
přítelkyně syna v domě rozbíjí např. skleněné výplně dveří nebo sklenice apod. Samozřejmě, že je pro nás nejdůležitější zdraví syna, ale on s námi na toto téma odmítá mluvit
a vždy urychleně odchází a zamyká se v domě, nebere telefon. Prosím o radu, jak se máme
a můžeme v tomto případě zachovat. Jestli v krajním případě můžeme volat policii. Zatím
je to pro nás krajní řešení, ale nechceme nechat dojít věci tak daleko. Matka synovy přítel-
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kyně nechce nic řešit a zrušila jí trvalé bydliště u sebe v bytě. Chtěli bychom nejprve zkusit
jednat po dobrém, ale když to i nadále nepůjde, tak nevíme, co máme dělat. Děkujeme za
zodpovězení dotazu.“
„Dobrý den, jestli jsem to správně pochopila, tak v tuto chvíli se jedná o vaše podezření,
že syn bere drogy, které jste získali na základě jeho chování. (Nicméně to, že se před vámi
s přítelkyní zavírají, ještě nutně nemusí znamenat, že drogy berou). Váš syn je dospělý
a pokud by se i rozhodl brát drogy a žít s přítelkyní, která by užívala také, je to jeho volba
a jeho zodpovědnost. Pakliže on sám to nebude chtít změnit, vy s tím mnoho nenaděláte.
Ale vy ho v jeho životním stylu, který je pro vás nepřijatelný, samozřejmě nemusíte podporovat. Pokud ve vašem domě bydlí na základě vašeho ústního souhlasu a nemá na dům
žádný vlastnický nárok (není např. jeho spolumajitelem), můžete tento souhlas kdykoli
odvolat a syna i s přítelkyní vystěhovat. Zvláště pokud se ve vašem domě chovají tak, jak
popisujete. (A s ohledem na to, že nepracuje, trochu bych se obávala i jeho případných dluhů a následných exekucí). Třeba by si pak váš syn uvědomil, (ať už drogy bere nebo ne), že
jeho chování má pro něj také své důsledky a dopady. Co se týče policejní asistence, v krajním případě ji zavolat můžete, ale asi bych zvážila, nakolik je to adekvátní v konkrétní
situaci. Možná by vám pomohlo zajít se o celé situaci někam poradit osobně. Když napíšete
odkud jste, zkusím vám nějaké odborné zařízení, které se zabývá poradenstvím a pomocí
rodinným příslušníkům závislých, doporučit. A nebo se podívejte na www.drogy-info.cz
do rubriky „Mapa pomoci“. Pokud byste potřebovali nějaké konkrétní právní rady, můžete
se obrátit na Právní poradnu A.N.O., která zdarma poskytuje právní poradenství v souvislosti s drogovou problematikou. Kontakt najdete v pravém sloupci na těchto stránkách.
Přeji hodně štěstí.“ (Drogová poradna, o. s., SANANIM, 2007)

Doporučujeme:
~~

Akceptovat fakt, že pokud se dospělý rozhodne brát drogy, je to jeho volba a jeho
zodpovědnost.

~~

Pokud se nebude chtít změnit sám, rodiče ani přátele s tím mnoho nenadělají

~~

Nepodporovat životní styl, který pro vás není přijatelný.

~~

Pokud dotyčný bydlí někde pouze na základě ústní dohody a nemá na bydlení
vlastnický nárok, je možno tento souhlas kdykoli odvolat a dotyčného vystěhovat
(pozor na případné dluhy a následnou exekuci).

Michal Růžička, Pavla Burešová
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V případě potřeby konkrétní právní rady, je možno se obrátit na Právní poradnu
A.N.O., která zdarma poskytuje právní poradenství v souvislosti s drogovou problematikou.

~~

V krajním případě je možno požádat o pomoc Policii ČR, ale je potřeba zvážit,
nakolik je to adekvátní v konkrétní situaci.

~~

Je dobré zajít se o celé situaci poradit osobně - na www.drogy-info.cz jsou v rubrice „Mapa pomoci“ odborná zařízení, která se zabývají poradenstvím a pomocí
rodinným příslušníkům závislých.

~~

Pokud dospělý bere drogy delší dobu a přichází intoxikovaný i na setkání s rodiči/
přáteli, je nepravděpodobné, že by se jednalo o ojedinělý drogový experiment.

~~

Stává se, že závislý čeká na to, až se na jeho problém přijde a začne se o něm
mluvit, což může být pro závislého impulsem, aby s tím začal něco dělat a začalo
se něco dít.

~~
~~

Je dobré pohovořit o drogách v klidu a bez výčitek.
Vlastní trápení (pláč, nespavost) nikomu a ničemu nepomůže, je třeba k problému přistupovat s rozvahou a odstupem. To znamená:  Nebát se vidět problém,
přiznat si holou pravdu. Neuzavírat se do sebe. Sdílet situaci s blízkými i s odborníkem. Věnovat se ostatním členům rodiny a dělat si i přes tato trápení malé
radosti. Najít si vhodný ventil úzkosti a stresu (sport, hudba, koníčky).

Uživatel je rodič dítěte
Užívání návykové látky jedním z rodičů dítěte (v nejhorším případě oběma rodiči) má
zhoubný dopad na rodinu jako celek, ale hlavně na děti, pro které mohou být rodiče a jejich
chování určitým modelem. Typické reakce dětí na drogovou závislost rodičů dle Wegscheiderové-Cruisové jsou:
●●

rodinný hrdina – zpravidla se jedná o nejstarší dítě v rodině, které přebírá roli
problémového rodiče, tato pozice je však pro samotné dítě nad jeho možnosti,
v samotné dospělosti dítětese pak často projevuje komplex méněcennosti,

●●

ztracené dítě – jedná se o reakci dítěte, které se uzavírá do sebe, málo a velice
obtížně navazuje komunikaci, vytváří si svůj vnitřní svět, který pro něj představuje určitý únik z reality života,
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●●

klaun – dítě se za každou cenu snaží odvést pozornost od problémů, kterými
rodina trpí v důsledku užívání návykových látek tím, že hraje roli „klauna“, čímž
rozveseluje všechny ostatní a odpoutává tak pozornost od problémů,

●●

černá ovce – znamená reakci dítěte, které se snaží upoutat pozornost zlobením,
delikvencí, protesty apod., aby tím odvedlo pozornost rodičů od problémů, které
celé rodině přineslo užívání návykové látky.

Následky užívání návykových látek rodiči lze rozdělit do několika následujících skupin:
●●

přítomnost vrozené vady u dítěte (např. vady centrální nervové soustavy,
specifické poruchy učení, neurózy, hyperaktivity spojené s poruchami pozornosti),

●●

zanedbání výchovy dítěte – dítěti nejsou vštěpovány základní vzorce chování, dítě trpí citovou deprivací nedostatkem rodičovské lásky, s čímž také souvisí
zanedbávání výživy a hygieny dítěte, které často bývá terčem posměchu, fyzického týrání, následkem čehož je u dítěte oslabena schopnost správné integrace do
společnosti,

●●

celková dysfunkce rodiny – spočívá především v nedostatku základních životních potřeb členů rodiny. Závislý člověk jedná na úkor ostatních členů rodiny.
Často nutí svou rodinu ke krádežím a další trestné činnosti.  

Pomoc závislému rodiči na drogách spočívá především v podpoře léčby nebo ve zvážení
možnosti odchodu v případě, že jeho chování pod vlivem návykové látky ohrožuje členy
rodiny, neboť často v takových rodinách dochází k sexuálnímu zneužívání, týrání či zanedbávání péče o dítě.
Kazuistika
„Má sestra porodila 15. 2. 2008 holčičku. Je zavislá na pervitinu od svých 17 let.Teď jí je
32 let. Minulý týden ji poslali domů a má sestra to vyloženě nezvládá. K adopci své dítě
dát nechce, ale nechce ani přestat brát. Její vnější vzhled i zdravotní stav je do očí bijící.
Má sestra žije v Praze já v Českých Budějovicích a sama mám 2 děti, tudíž jí nemůžu moc
pomoci. Nabídla jsem jí, že si malou vezmu k sobě, a ať jde na léčení, nechce, ale jak jsem
se zmínila, nechce o tom ani slyšet. Teď už mně nejde ani tak o mou sestru, ale o to malé.
A proto se vás chci zeptat. Existuje nějaká pomoc, kdy by docházela nějaká pomocnice
do bytu mé sestry a pomáhala jí. Je pro mě nesmírně zničující dívat se, byť z dálky, jak
to malé nedostává, co potřebuje. Nerada bych musela dojít k takovému rozhodnutí, kdy
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budu nucena zavolat k mé setře sociální kontrolu. I když kdoví jestli by to k něčemu vedlo.
Jsem opravdu zoufalá, je strašná beznaděj. Vím, že nic moc nemůžu dělat, ale nechci tomu
přihlížet. Pomozte. Poraďte. Děkuji, Renáta“
„Dobrý den, pokud vaše sestra péči o svou dceru evidentně nezvládá (ani její partner, pakliže s ním žije) a navíc není přístupná léčbě, moc bych se nerozmýšlela a obrátila se na
sociální odbor-péče o dítě na příslušné městské části, kde vaše sestra žije. Chápu, že je
vám to nepříjemné, ale tady jde opravdu o to dítě, jak sama píšete. Pokud by sociálka
usoudila, že prostředí je pro dítě skutečně ohrožující, mohla by zajistit, aby bylo vaší sestře
tzv. předběžným opatřením soudně odebráno. Možná, že právě toto krajní řešení by bylo
pro vaši sestru dostatečnou motivací k léčbě. Bývá to takto poměrně často. Jinak, a to si
myslím, že je za současného stavu důležitá informace - vaše sestra by se mohla léčit a mít
svou dceru u sebe. Léčba matek společně s jejich dětmi je zajištěna v terapeutické komunitě
Karlov - SANANIM v jižních Čechách a zařídit si ji lze prostřednictvím Kontaktního centra
SANANIM, Praha 7, Osadní 2, tel. 283 872 186 nebo Denního stacionáře SANANIM, Praha
7, Janovského 26, tel. 220 803 130. Přeji hodně štěstí.“ (Drogová poradna, o. s., SANANIM,
2008)
Doporučujeme:
~~

Ochrana zájmů dítěte, i nenarozeného, je v kompetenci příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí obvodního či obecního úřadu — jejich role však začíná až
po narození dítěte. Orgán sociálně-právní ochrany dětí by měl být první, kdo podá
soudu návrh na předběžné opatření v zájmu dítěte ohroženého na zdraví či životě.

~~

Před narozením dítěte nelze vydání tohoto předběžného opatření zajistit.

~~

V případě, že matka nenarozeného dítěte nemá zdravotní potíže a neexistuje zjevné riziko poškození zdraví dítěte, není možné ji nedobrovolně podrobit lékařské
prohlídce či ošetření

~~

Pokud rodič péči o své dítě nezvládá a navíc není přístupný k léčbě, je nejlepší
obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany dětí na příslušném městském úřadu
(toto řešení se může zdát radikální a být nepříjemné, nicméně musíme vzít v potaz, že jde v první řadě o zdraví a bezpečí dítěte).

~~

Pokud sociální odbor usoudí, že prostředí je pro dítě ohrožující, zajistí, aby bylo
závislému rodiči dítě tzv. předběžným opatřením soudně odebráno - toto krajní
řešení může být pro závislého rodiče dostatečnou motivací k léčbě.
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~~

Praktické otázky spojené s promptním zajištěním péče o dítě je vhodné probrat
s pracovnicí OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) osobně či vyžadovat
odpověď písemně.

~~

Existuje možnost léčit se a mít své dítě u sebe — léčba matek společně s jejich dětmi je zajištěna v např. terapeutické komunitě Karlov v jižních Čechách (stabilně
se tam léčí 5-10 matek s dětmi) – bližší informace na:
http://www.sananim.cz/terapeuticka-komunita-karlov-%28tkk%29.html.

~~

V případě prokazatelného týrání dítěte drogově závislým rodičem, je nutno se co
nejrychleji obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí či Policii ČR.

~~

Týrání dětí spolu s vraždou a vlastizradou je trestný čin, na který se vztahuje ohlašovací povinnost. Jestliže víte týraném dítěti a nekontaktujete orgán sociálně-právní ochrany dětí či Policii ČR, vystavujete se riziku trestního stíhání.

Uživatel je rodič dospělého dítěte
V případě, že uživatelem návykové látky je rodič dospělého dítěte, které již ve většině případů s rodičem nežije v jedné domácnosti, obecně platí následující specifika:
●●

dítě se v rámci svých možností intenzivněji podílí na léčbě svého rodiče, který propadl závislosti na návykové látce – podpora závislého rodiče,
účast na léčbě atd.,

●●

dítě si postupem času v dospělosti čím dál více uvědomuje vlivy drogové závislosti rodiče na rodinu – existenční problémy, hádky mezi členy
rodiny, násilí, zneužívání, nucení k delikvenci, rozpad rodiny,

●●

dítě si postupem času v dospělosti čím dál více uvědomuje vlivy drogové závislosti rodiče na jeho osobnost – vliv na duševní vývoj, vývoj centrální
nervové soustavy, deprese, neurózy, mozkové dysfunkce, týrání, sexuální zneužívání, citová deprivace, poruchy učení, soustředění, narušení důvěry a mnoho
dalších,

●●

dítě je obrazem rodiče závislého na návykové látce – dítě propadlo závislosti na drogách jako jeho rodič, neboť ten byl pro dítě vždy modelem, dítě se
nesetkalo s jiným chováním.

Kazuistika
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„Chtěla jsem se zeptat, jestli existuje způsob, jak “dotlačit“ otce k léčbě závislosti na antidepresivech v kombinaci s alkoholem. Situace se stále zhoršuje, ohrožuje při této kombinaci
své zdraví a odnáší to nejen on, ale celá rodina a hlavně moje máma, která s ním žije...
Musí si kvůli jeho stavům brát dovolenou z práce a pak po jeho “řádění“ uklízet celý byt...
(rozbité sklo, vylité tekutiny, krev z koberců a podlah, WC v hrozném stavu..) Co pamatuji,
tak tíhnul k alkoholu, ale bylo to příležitostně, až postupně to došlo do takového stavu,
kdy kombinuje léky s alkoholem a totálně se “sfetuje“. Pak v tom stavu strácí rovnováhu
a padá na zem, několiktát si rozbil hlavu, přerazil obočí a posledně si vykloubil rameno,
tak musel do nemocnice pod narkózu na narovnání. Lékaři mají zároveň podezření na
možný Parkinsonův syndrom... Lékařka mu napsala do zprávy pro zaměstnavatele, že
nemůže vykonávat svoji profesi, tudíž ho propustili z práce s odměnou za letitou praxi
(40 let). Je momentálně na nemocenské a “přiklepli“ mu částečný invalidní důchod na toho
Parkinsona... Ale on se chová velice nezodpovědně ke svému zdraví a ke všemu ostatnímu
a ostatním v rodině... Peníze, co dostal za odměnu z práce, vybírá z účtu, kupuje si pití,
doma nic nedělá, jen kouká na TV a pije a spí... My už fakt nevíme jak na něj... Máma má
po jeho boku fakt těžký život... Má částečný invalidní důchod na astma a zároveň chodí
do práce, uklízí venkovní prostory (pod službami města). Mají velký dům, o který vesměs
pečuje sama, a finančně to moc nezvládají... Radily jsme se sestrou dům prodat a jít do
bytu, ale prý tam otec chce dožít... Bojím se, jak to časem vlastně celé dopadne... Prosím
poraďte, co dál, jaký postup zvolit... Popsala jsem to dost obšírně, abyste si udělali lepší
obrázek celé situace. Naše síly už jsou v koncích. Mockrát děkuji, s pozdravem Markéta
B.xxxxxxxxxxx“
„Zdravím Vás,
toto jsou vždy velmi složité situace. Léčba závislostí je záležitostí dobrovolnou, tudíž je
důležitý souhlas osoby, které se problém týká, s dobrovolným vstupem. Samotná léčba je
založena především na motivaci a spolupráci závislé osoby, takže i pokud by se podařilo
závislého člověka umístit tvz. nedobrovolně, postrádá to jaksi význam. Umím si představit, jak velká je to zátěž pro celou rodinu, bohužel, závislost nepostihuje pouze ty, kterých
se bezprostředně týká, ale především velmi zasahuje a to v mnoha dalších směrech, i ty
nejbližší...
Netuším, z jakého zdroje má Váš otec přísun psychofarmak. Pokud jsou standardně předepisována lékařem, doporučila bych Vám, aby se někdo z rodinných příslušníků s lékařem
osobně spojil a situaci mu více přiblížil. A to s veškerými stavy, které jste uvedla zde. Jestli
tatínek má takového svého lékaře, jistě má v něj důvěru, pokud mu léky předepisuje, musí
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tam zákonitě i pravidelně docházet... možná byste společně s lékařem přišli na způsob, jak
tatínka k léčbě motivovat...
Pokud si léky obstarává jinak, nelegálně, rozhodně i tak můžete využít odborného poradenství. Vesměs všechna zařízení, která se problematikou jak legálních, tak nelegálních
drog zabývají, poskytují i poradenské služby rodinným příslušníkům. Níže uvádím kontakty na alkoholicko-toxikomanické ambulance v Ostravě. Bohužel, jsem ale v dotaze nepochopila, zda v okolí Ostravy žije Vaše rodina nebo otec. Takže kdyby se Vám kontakty nehodily, napište ještě jednou a uveďte vhodné město/a... Také se můžete podívat na
www.drogy-info.cz, tam v mapě pomoci po zadání kraje a města vyhledáte veškeré AT
ambulance v celé ČR pracující se závislostmi.
Doporučujeme:
~~

Léčba závislostí je dobrovolnou záležitostí — je nezbytný souhlas osoby, které se
problém týká, s dobrovolným vstupem.

~~

Léčba závislosti je založena především na motivaci a spolupráci závislé osoby, což
znamená, že od umístění závislého člověka do léčebny nedobrovolně nemůžeme
očekávat velké šance na úspěch.

~~

Je třeba si uvědomit, že závislost nepostihuje pouze ty, kterých se to bezprostředně týká, ale především velmi zasahuje jejich nejbližší.

~~

Zjistit, z jakého zdroje psychofarmaka pochází – pokud jsou standardně předepisována lékařem, je rozumné, aby se někdo z rodinných příslušníků s lékařem
spojil osobně a situaci mu více přiblížil.

~~

Využít odborného poradenství – téměř všechna zařízení, která se problematikou
(legálních i nelegálních) drog zabývají, poskytují i poradenské služby rodinným
příslušníkům.

~~

AT ambulance v celé ČR pracující se závislostmi jsou k nalezení na www.drogy-info.cz (v „Mapě pomoci“ zadejte kraj či město a druh hledané služby).

~~

Pokud se rodič ocitne ve stavu, kdy by vážně ohrožoval sebe nebo své okolí, neváhejte a zavolejte rychlou záchrannou službu – v těchto případech je možná i nedobrovolná hospitalizace.

Terapeut
Jana Olejníčková
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Terapeut

Kdo je terapeut?
Terapeut je odborník s příslušným vzděláním a zkušeností, který nabízí podporu při řešení
emocionálních problémů, vztahů a je oporou v náročných životních situacích. V našem případě terapeut P-centra nabízí zázemí a prostor, ve kterém se klient může ptát a společně s
terapeutem nebo dalšími  lidmi hledat odpovědi na otázky týkající se závislosti jeho vlastní
či někoho blízkého. O strategiích svého jednání má možnost diskutovat a pracovat na jejich
změně za pomoci terapeuta. Terapeut je tady v těch momentech, kdy člověk prožívá krize
a životní zvraty, ale i v případě, že chce některým situacím předejít. Mělo by se jednat o odborníka citlivého, otevřeného a schopného naslouchat.

Obavy
Mnoho klientů, kteří přicházejí k terapeutovi, si klade otázky, zda nejsou blázni, že vyhledávají odborníka, nebo proč mají schopnost si řešit své problémy sami. Terapeut má však
své místo v naší společnosti od pradávna. Ve starých kulturách to byl např. šaman či později kněz. V každém období měli lidé potřebu vyhledat někoho z venku, kdo by jim pomohl
nahlédnout na jejich krizi, problémy, úzkosti z jiného úhlu a podpořil je v hledání cesty,
jak s nimi naložit. Nemusíme tedy čekat na to, až nám bude nejhůř, abychom terapeuta
vyhledali, můžeme se přijít poradit i ve chvílích, kdy potřebujeme situaci s někým „jen“
probrat. Další velkou obavou bývá, že osoba, která do P-centra přichází, bude hodnocena
či diagnostikována.  V našem případě se nejedná o službu, kde bychom klienty dle testů či
různých metod diagnostikovali a na základě těchto údajů s lidmi pracovali. Zaměřujeme se
na člověka jako takového, co přináší a o čem se chce bavit, nerozvádíme témata, o kterých
sám nechce hovořit, a nehodnotíme jeho postoje. Plně respektujeme individualitu člověka,
jeho názory a především rozhodnutí.

Očekávání
Očekávání, se kterými mnoho klientů přichází, jsou občas nesplnitelná, jako například, aby
změna nastala hned či aby terapeut poradil nějaké zaručené postupy. Úkolem terapeuta je
především hledat s klientem způsoby funkčního a nefunkčního jednání a vést ho k sebereflexi, tedy k přemýšlení o sobě samém, o vlastním chování a postojích a dopadu svého jednání.
Klient, však s vědomostmi, které o sobě získá, nakládá sám a zpětně hodnotí, zda způsob
jeho konání a smýšlení funguje či jaké další kroky je potřeba udělat, aby zamýšlená změna
nastala. Co je však při terapii potřeba, je především čas, který si změna nárokuje.
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Etický kodex
Každý terapeut je ve své práci veden tzv. etickým kodexem, což je soubor morálních pravidel, které by měl terapeut nejen znát, ale především dodržovat. Jedná se o normy, které
klientovi mají zajistit bezpečí a důvěru jak v zařízení, tak v odborníka.

Jak si vybíráme odbornou pomoc
Odborná pomoc je služba, kterou si klient vybírá sám, a proto je potřeba bedlivě hledat
a ptát se. Ne každý odborník nám musí vyhovovat a ne každá služba nabízí přesně to, co potřebujeme. Důležité tedy je, aby se klient či příbuzný klienta snažil dozvědět o poskytované
pomoci co nejvíce a s odborníkem se poradil o postupech společné práce. V momentě, kdy
však klientovi služba nevyhovuje, má právo hledat podporu jinde.

Rodina —
pohled právní a sociální
Renata Jakubcová
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Rodina z pohledu sociálního a právního je velice široká
oblast. Zákony a vyhlášky řeší jak vztahy uvnitř rodiny
– vzájemná práva a povinnosti členů rodiny, tak vztahy
vnější – práva rodiny, hmotné zabezpečení rodiny, pracovní právo rodičů apod.

V tuto chvíli najdeme právní pohled na rodinu a předpisy, které mají ochraňovat dítě, především v následujících listinách: Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
upravuje vztahy v rodině, mezi manželi a věnuje se také vztahům mezi rodiči a dětmi.
Mezinárodní hledisko nalezneme v Listině základních práv a svobod, která se věnuje jak
ochraně rodiny a rodičovství, tak právům dítěte. Ochranou dětí se zabývá rovněž Úmluva
OSN o právech dítěte.
Pro účely této brožury se zaměříme především na problémy, se kterými se můžete setkat,
pokud vaše dítě začíná mít, nebo už má potíže s drogami, alkoholem nebo hrou na automatech. V textu je rozlišeno, kdy a co platí pro vaše dítě, kterému je do 18 let, a co platí v případě, že je vaše dítě dospělé. Věk dítěte hraje roli v tom, jak k situaci přistupovat a jaké máte
jako rodiče možnosti. Právně je důležitá hranice 18 let, kdy se z vašeho dítěte stává dospělý,
stává se tedy plně zodpovědným za sebe a své činy.
V textu vycházíme především ze zkušeností získaných při práci s lidmi, kteří mají problémy
s návykovými látkami a jejich blízkými v Poradně pro alkoholové a jiné závislosti P-centra.

Oblasti, kterým se budeme věnovat:
●●

ukončení studia/vyloučení ze školy,

●●

trestná činnost/krádeže,

●●

dluhy,

●●

vyhazov z domu.
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Ukončení studia/vyloučení ze školy
Než dojde k tomu, že dítě opustí školu, nebo je vyloučené, předchází většinou řada problémů, varování, pokusy o řešení atd., tomu co dělat v těchto fázích se věnují předchozí
kapitoly.
Co dál
V situaci, kdy dítě už došlo k tomu, že opustilo školu, je dobré znovu vést s dítětem diskuzi
o nástupu do jiné, vhodné školy. Nicméně může nastat situace, že dítě nikam nastoupit
nechce, nebo v lepším případě, chce, ale čeká na začátek školního roku. V obou případech
by dítě nemělo zůstat doma, bez práce, živeno rodiči. Měly by na něj být kladeny jasné požadavky, mělo by mít povinnosti a režim.
Dítě, které se soustavně nevzdělává, má povinnost přispívat na náklady domácnosti. Na
mladistvé pamatuje i zákoník práce, mohou pracovat jak brigádně (uzavřít dohodu o provedení práce), tak na smlouvu (s některými omezeními oproti dospělým, např. nesmí pracovat
v noci). Předpokladem pro práci je, že mají ukončenou povinnou školní docházku. Pro dítě
(zde máme na mysli hlavně dospělé dítě), které si vydělává, platí vyživovací povinnost vůči
rodičům. Především pokud jeho výdělek výrazně převyšuje příjem rodiny.
V tomto místě odbočíme k trestně právní oblasti. V případě, že má vaše dítě vlastní příjem,
rozhodně hleďte na to, odkud peníze pochází. Pokud už má problémy s drogami, může se
ve finanční nouzi dostat k dealerství, krádežím nebo jiným nelegálním způsobům získávání
financí.
Kde hledat pomoc
Výběr jiné školy:
~~

Národní ústav pro vzdělávání: věnuje se vzdělávání všeobecnému i odbornému,
a také uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérního poradenství. Více k poradenství naleznete na
stránkách: http://www.nuv.cz/poradenstvi/centrum-karieroveho-poradenstvi-1

~~

Školní psycholog nebo metodik prevence.

~~

Pedagogicko-psychologická poradna: U Sportovní haly 1a, Olomouc, 585 221 045,
ppp@ppp-olomouc.cz.
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Hledání práce:
~~

úřad práce vyvěšuje nabídku jak na svých webových stránkách
(http://portal.mpsv.cz/), tak na vývěsce (Vejdovského 988/4, Olomouc),

~~

pracovní agentury,

~~

řada nabídek se objevuje na internetu
(www.jobs.cz, www.prace.cz, www.profesia.cz a další).

~~

Opět platí, že je lepší, když dítě musí vyvinout iniciativu a hledá samo (případně
s vaší pomocí a radou). V tomto případě je jedno, zda je mu 17, nebo 25 let.

Trestná činnost/krádeže
Rovněž otázce krádeží je věnována samostatná kapitola. Zde se zaměříme na to, do jaké
míry mohou být děti (máme na mysli mladistvé) soudně stíháni a kde můžete hledat pomoc.
Stejně jako u předchozích problémů i zde vycházíme z faktu, že užívání drog může být spojeno s pácháním trestné činnosti.
V případě, že mladistvý spáchá trestný čin, může být souzen. U soudu se posuzuje schopnost
rozpoznat následky svého jednání (rozumová vyspělost) a ovládnout jej (volní vyspělost).
Protiprávnost jednání může být posuzována u všech osob, jejichž mentální schopnosti dané
věkem a momentální stav dovolují, aby rozpoznaly škodlivost svého jednání. Mluvíme zde
o tzv. deliktní způsobilosti.
Odpovědnost za škodu – nezletilý zodpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen
ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Společně s mladistvým, nebo místo něj, je
odpovědný ten, kdo nad ním vykonával dohled.
Povinnost vykonávat dohled nad mladistvým mají v první řadě rodiče. Vedle fyzických osob
může dohled vykonávat i právnická osoba – škola, internát, zdravotnické zařízení apod. Odpovědnost za škodu se pak přenáší na ni. Při posuzování „náležitého dohledu“ se přihlíží
k věku, povahovým vlastnostem a celkovému chování.
Plnou způsobilost k právním úkonům a právní odpovědnost získává člověk dosažením plnoletosti – 18 let.
Výše uvedené informace vychází z Občanského zákoníku § 422, odst. 1. Dále se k této oblasti
vztahuje: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) č. 218/2003 Sb.
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Kde hledat pomoc
~~

Oddělení sociální prevence, Magistrát města Olomouc, odbor sociální

~~

Radu, pomoc a podporu vám může poskytnout Oddělení sociální prevence, nebo
také Oddělení péče o rodinu a dítě. Často mohou být kurátoři vnímaní jako trest
nebo kontrola rodičů. Nicméně z praxe olomouckého magistrátu víme, že jsou
připraveni spolupracovat s rodiči, vytvářet společný plán. Mohou vás podpořit
v upevnění pravidel a kontrole jejich dodržování.

~~

Kdy se na sociální kurátory obrátit? Např.: v případě krádeží, výchovných problémů, problémů ve škole, násilného chování dítěte.

Dluhy
Lidí, kteří se zadluží a nezvládají své pohledávky splácet, přibývá. Současně i přibývá zadlužených dětí. Užívání návykových látek nebo hazardní hra je rovněž častým důvodem zadlužování.
V případě, že se vaše dítě zadluží před dosažením zletilosti, jsou upomínky zasílány jak dítěti, tak zákonnému zástupci. Rodiče by se tedy zavčasu měli o dluhu dozvědět.
Jedná se nejčastěji například o dluh na jízdném u městské hromadné dopravy nebo u mobilního operátora. Vždy se vyplatí reagovat rychle a dluh zaplatit dříve, než se navýší o úroky
z prodlení nebo naroste díky exekuci. I přestože vaše dítě není zletilé, nepřechází jeho dluh
na vás, proto si můžete vybrat, jestli dluh zaplatíte nebo ne. V případě, že se rozhodnete dluh
neplatit, bude vymáhán na vašem dítěti potom, co dosáhne zletilosti.
Není možné provést exekuci na majetek nebo finance nezletilého. Nicméně povinnost plnit
své závazky a splatit dlužnou částku i se všemi úroky přichází s dosažením 18 let.
Rovněž dluh dospělého se vás může dotknout, a to v případě, kdy budete ručit svým majetkem, žijete ve společné domácnosti, nebo v situaci, kdy má zadlužená osoba u vás trvalé
bydliště.
Pokud je vaše dospělé dítě zadlužené a dluhy neplatí, může se stát, že věřitel podá žalobu
k soudu, který následně nařídí provedení exekuce.
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Existují tři formy exekuce:
●●

na majetek dlužníka,

●●

na účet (obstavení účtu),

●●

na mzdu.

V případě, že žijete ve společné domácnosti, exekutor může přijít k vám domů, zabavit majetek dlužníka, neboli povinného. Pokud je majetek v bytě váš, musíte to prokázat. Jestliže
je zabaven, nezbývá vám jiná možnost než podat na soud vylučovací žalobu, na základě které
vám majetek může být vrácen. Samozřejmě nic z toho není příjemné.
Jednou z variant, jak se situaci bránit, je odhlášení trvalého pobytu dítěte a jeho případné
přestěhování jinam. Tato varianta je právně přípustná až po té, co vaše dítě nabyde zletilosti.
Žádost o odhlášení trvalého pobytu se podává na obecním úřadě nebo magistrátě, potřebovat budete doklad o vlastnictví bytu.
Při řešení dluhů budete často postaveni do situace, kdy vážíte míru zodpovědnosti, kterou
by měl nést ten, kdo dluh vytvořil a na druhé straně, do jaké míry dítěti pomoci a například
zamezit nárůstu dluhů. V tomto případě nelze dát univerzální radu, protože situace může
být v každé rodině velice odlišná a rovněž řešení, které „zabere“, může být u každého jiné.
Jak postupovat
Zde uvádíme základní kroky a postupy. V případě, že si vy nebo vaše dítě nevíte rady, je
dobré obrátit se na služby, které poskytují poradenství v této oblasti.
Co by měl dlužník udělat:
1.

Zmapovat přehled dluhů – kde a kolik dluží.

2.

Zmapovat svoji finanční situaci – jaký má příjem, kolik potřebuje měsíčně na živobytí, kolik může dát na splátky. Částku „navíc“ rozpočítat mezi věřitele.

3.

Kontaktovat věřitele, požádat o splátky – pokud není schopen splácet všem, vyhodnotit, které dluhy ho nejvíc ohrožují, těmi začít. Požádat o odklad splátek.

4.

Dodržet splátkový kalendář.

5.

Zvážit, jak zvýšit příjem, případně snížit výdaje.

Důležité je komunikovat s věřitelem. I když to může být velice nepříjemné a stresující.
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Kde hledat pomoc
~~

SPES – Dolní náměstí 27/38, Olomouc, 777 723 598, spes@pomocsdluhy.cz,

~~

Dluhové poradenství Charita – Wurmova 5, Ol., 736 764 933, spirala@olomouc.
charita.cz.

Pokud je dluhová problematika důsledkem užívání drog či alkoholu nebo hazardní
hry, můžete se rovněž obrátit na tato místa:
~~

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti, P-centrum – Lafayettova 47/9, Ol.,
733 362 942, info@p-centrum.cz,

~~

Ambulance adiktologie – Michalská 2, Ol., 608 229 528,
ambulance.ol@podaneruce.cz.

Vyhazov z domu
V souvislosti s užíváním drog se může objevit otázka, zda vyhodit dítě z domu. Jedná se
o variantu, která bývá zvažována často ve chvíli, kdy všechny ostatní pokusy o limity a nastavení pravidel selhaly. Zde je třeba říci, že tato varianta není právně možná, dokud vaše
dítě není plnoleté. Do 18 let máte ze zákona vyplývající povinnost se o dítě starat, živit ho
a vykonávat nad ním dohled. Dále tedy mluvíme o situaci, kdy je vaše dítě dospělé. I zde je
tento krok důležité zvážit. Jsou případy, kdy je vyhození z domu užitečné, někteří bývalí uživatelé potvrzují, že potřebovali nechat „padnout na dno“. Vždy je důležité posuzovat situaci
individuálně, dát dítěti možnost zůstat v kontaktu a být mu nápomocen, pokud se rozhodne
své potíže řešit.
V případě, že je vaše dítě zadlužené, je na místě rovněž zvážit zrušení jeho trvalého pobytu.
Důvodem je především snaha vyhnout se návštěvě exekutora, jehož první kroky při nařízení
na exekuce na majetek směřují právě na místo trvalého pobytu.
Jak postupovat při zrušení trvalého pobytu
Zajděte na městský úřad (obecní úřad, či magistrát města) – v Olomouci oddělení evidence
obyvatel, s sebou si vezměte doklad o vlastnictví nemovitosti. V případě, že se na tom společně se synem/dcerou domluvíte, je dobré, když půjde s vámi, celý proces se urychlí. Na vyřízení mají úřady 30 dní. Oběma stranám bude doručeno oznámení o zahájení řízení (může to
být i formou veřejné vyhlášky – časté v případě, když nevíte, kde se vaše dítě zdržuje – kam
mu poštu doručit) a následně nabyde právní moci. Pokud se vaše dítě nemá kam přihlásit,
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automaticky mu je přidělena jako trvalý pobyt adresa městského úřadu. Zrušit trvalý pobyt
lze jen té osobě, která se na adrese nezdržuje.
Kde hledat pomoc
Při zvažování toho, zda přistoupit k ultimátu, které může skončit vyhazovem z domu, se
můžete obrátit na Poradny, nebo kontaktní centra, kde pracují se závislými lidmi. Většina
těchto míst nabízí rovněž poradenství pro blízké osoby (viz seznam kontaktů).
Pro radu, jak postupovat při zrušení trvalého pobytu se obraťte na příslušný obecní úřad či
magistrát města. Město Olomouc zveřejňuje podrobné informace na svých webových stránkách: http://www.olomouc.eu/zivotni-situace/osobni-doklady/1.

Kde hledat pomoc —
kontakty
Dagmar Krutilová,
Renata Jakubcová

Dagmar Krutilová, Renata Jakubcová

61

PORADENSTVÍ v oblasti problémů s drogami, alkoholem a závislostním chováním:
P-centrum, spolek

Kontaktní centrum v Prostějově

Lafayettova 47/9, 77900 Olomouc

Vrahovická 83, 769 01 Prostějov

www.p-centrum.cz

www.podaneruce.cz

Telefon: 585 221 983, 736 535 181

Telefon: 777 454 789

e-mail: p-centrum@p-centrum.cz

e-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz

Ambulance adiktologie

Ambulance AT při FN Olomouc

Michalská 2, 779 00 Olomouc

I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc

www.podaneruce.cz

Telefon: 588 441 111,

Telefon:  773 996 916 , 608 229 528

e-mail smoldasj@fnol.cz

e-mail: ambulance.ol@podaneruce.cz
Centrum krizové intervence (psychiKontaktní centrum v Olomouci

atrická a psychologická ambulance)

Sokolská 48, 772 00 Olomouc

Olomouc, Dolní náměstí 33, 779 00

www.podaneruce.cz

Telefon: 585 223 737

Telefon: 778 411 689
e-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz

AT ambulance Přerov
Nám. Přerovského povstání 1, 750 01 Přerov     

o.s. KAPPA-HELP

Telefon: 581 209 622

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

e-mail: psychocentrum@mens.cz

www.kappa-help.cz
Telefon: 773 821 002   
e-mail: office@kappa-help.cz
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PORADENSTVÍ v oblasti výchovných, vzdělávacích nebo
jiných rodinných obtíží poskytují následující zařízení:
Zařízení:

Pedagogicko-psychologická
poradna Olomouc

Poradna pro
rodinu Olomouc

P-centrum Rodinné centrum U Mloka

Středisko sociální prevence
Olomouc,
příspěvková
organizace

Magistrát města Olomouce
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Oddělení sociální prevence

Formy poskytování
služeb a jejich stručný
popis:

Cílová
skupina:

Zařízení poskytující poradenské služby v oblasti vzdělávání a výchovy dětem, mládeži,
rodičům a
pedagogům.

Určeno
dětem, mládeži, rodičů
a pedagogům.

U Sportovní haly 1
779 00 Olomouc
583 221 045
www.ppp-olomouc.cz

Poskytuje odbornou poradenskou činnost, podporuje rodiny a jejich členy ve schopnostech poradit si v rodinných či
rodinu a její členy poškozujících problémech a tyto situace samostatně zvládat.

Děti a mládež ve věku
od 6 do 26
let.

Na Vozovce 622/26,
Nová Ulice,
779 00 Olomouc
731 447 451
www.ssp-ol.cz

Individuální a skupinová
práce s rodiči i pěstouny
a jejich dětmi, které se potýkají s problémovým chováním - experimenty s drogami,
krádeže, záškoláctví, útěky
z domova, agresivita, šikana.
Nnabídka volnočasových
aktivit.

Rodiny
s dětmi ve
věku 6-15
let.

Lafayettova 47/9,
779 00 Olomouc
585 221 983
www.p-centrum.cz

Krizová pomoc dítěti, které se
ocitlo bez jakékoliv péče nebo
jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy
nebo narušeny (např. týraní
dítěte).
Pobytová služba.

Děti a mládež ve věku
od 6 do 26
let.

Na Vozovce 622/26,
Nová Ulice, 779 00
Olomouc
774 102 019
www.ssp-ol.cz

Poradenství a pomoc v případě výchovných problémů,
krádeží apod.
Děti a mládež:
Mgr. Kocman Tomáš, Bc.
Kupka Roman, DiS
Dospělí: Bc. Kriegler Jan

Děti a mládež, dospělí

Kontakty:

Štursova 1, 779 11
Olomouc
T/M: 585 562 213,
585 562 114

Dagmar Krutilová, Renata Jakubcová

Magistrát města Olomouc
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Oddělení péče
o rodinu a děti

Pomáhá rodičům při řešení
výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí
o dítě, sleduje nepříznivé
vlivy působící na děti, činí
opatření k omezení působící
nepříznivých vlivů na děti.
Mgr. Elznerová Iva
Jílková Marie
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Děti a rodina

Štursova 1,
779 11 Olomouc
T/M: 585 562 219,
585 562 201

Další služby (se zaměřením na konkrétní cílovou skupinu):
Centrum pro rodiny
s dvojčaty a vícerčaty

Poskytuje komplexní
služby, pomoc, podporu,
prostor a poradenství
rodinám s dvojčaty a
vícerčaty.

Rodiny
s dětmi.

Charita Olomouc
Komunitní centrum

Člověk v tísni
Program sociální
integrace

Charita Olomouc,
Středisko Khamoro
pro etnické menšiny, Amaro Khamoro

Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství
rodinám sociálně vyloučeným nebo sociálním
vyloučením ohroženým.
Jde o služby, které pomáhají rodinám s dětmi
zmírnit dopady své
nepříznivé sociální situace zejména na výchovu
a vzdělávání dětí.

583 215 279
www.ppp-olomouc.cz

Ambulantní a terénní
práce.
Posláním je předcházet
problémům a řešit sociopatologické jevy u mládeže ohrožené sociálním
vyloučením, převážně
romského etnika.

Náves Svobody 41,
779 00 Olomouc

Děti od 7
let až mladí dospělí
do 26 let.

Rodiny
s dětmi.

Přichystalova
1077/70, Hodolany,
779 00 Olomouc 9,
736764928
www.olomouc.charita.cz

Litovelská 14, 77900
Olomouc
608 732 386
www.clovekvtisni.cz
Řezníčkova 8,

Rodiny
s dětmi.

779 00 Olomouc
739 249 223
www.olomouc.charita.cz
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Fond ohrožených
dětí – pobočka
Olomouc

Kde hledat pomoc — kontakty
Vyhledávání a pomoc
dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, poradenská a hmotná pomoc
náhradním i vlastním
rodinám s dětmi v jejich
přirozeném prostředí.

ISIS – občanské
sdružení pro pomoc
náhradním rodinám

Služba je určena jak pro
rodiče, tak děti, tj. celé
náhradní rodiny s přijatými, případně i vlastními
dětmi. Jde převážně
o pěstounské, ale i osvojitelské rodiny z Olomouckého kraje.

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi

Služba usiluje o podporu
rodičů dětí se zdravotním, kombinovaným či
jiným postižením a usiluje
o zlepšení rodinné a sociální situace celé rodiny
– dětí i rodičů.

Poradna pro ženy
a dívky

Má za cíl pomáhat
ženám, matkám i rodinám, v obtížných
životních situacích souvisejících s těhotenstvím,
mateřstvím, péčí o dítě,
vztahovými problémy
a rodinným životem.

Děti,

Kapucínská 16, 77200
Olomouc

mládež,
rodiny.

724 667 625; 585
242 527
www.fod.cz

Rodiny
s dětmi.

Horní náměstí 21,
77900 Olomouc
739 249 223
www.isis-olomouc.cz

Wurmova 7, 77111
Olomouc
Rodiny
s dětmi.

Ženy a
dívky.

731 626 113
www.maltezskapomoc.cz

Wurmova 7, 77900
Olomouc
603 460 621
www.olomouc.poradnaprozeny.net

PORADENSTVÍ v oblasti právní
Zařízení:

Formy poskytování
služeb a jejich stručný
popis:

Poradna pro občanství/ Občanská
a lidská práva

Služba Poradny pro občanství/ Občanská a lidská
práva je poskytována ambulantní i terénní s převahou
sociální práce v přirozeném
prostředí klientských rodin.

Cílová
skupina:

Kontakty:

Rodiny
s dětmi.

Wellnerova
1215/1, 77900
Olomouc
773 154 568
www.poradna-prava.cz

Dagmar Krutilová, Renata Jakubcová

Bezplatná právní
poradna Střední
Morava
JUDr. Lenka Vidovičová

Studentská právní
poradna
působící na Právnické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci

Žadatel se může obrátit na
regionálního představitele
buď telefonicky, písemně,
nebo emailem.
JUDr. Vidovičová dále určí
advokáta, který se příslušnou
žádostí bude zabývat.

Poradna nabírá případy
hlavně z oblasti občanského, rodinného a správního
práva.
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Obyvatelé
Střední
Moravy.

Zámečnická 3a
772 00, Olomouc
585 208 801
vidovicova@akvidovicova.cz.

Osoby,
které si
nemohou
dovolit
placenou
právní
pomoc.

Právnická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci,
Tř. 17 listopadu
8, Olomouc, budova A
585637616

Děti, mládež.

Heyrovského 35,
77900 Olomouc
777 584 410
www.tomedvedi.
duha.cz

VOLNÝ ČAS
Duha TO Medvědi – sdružení
dětí a mládeže
pro volný čas,
přírodu a recesi

Turistický oddíl vznikl pod sdružením Duha. Byl založen proto, aby
děti zažily něco neobvyklého, dobrodružného, naučily se poznávat
přírodu, kamarády, učit se nové
hry, netradiční sporty apod.

Dům dětí
a mládeže Olomouc

Zájmové vzdělávání v oblasti neformálního vzdělávání příležitostnou,
Děti, mlápravidelnou, pobytovou, osvětovou dež.
a informační činností.

Janského 1,
77200 Olomouc
585 431 859
www.ddmolomouc.cz

Dobrovolnické
programy pro
děti, mládež
a podporu
rodiny

Cílem programu je psychosociální
podpora dětí, mládeže a také rodiny. Zvláštním způsobem je program zaměřen na ty děti a mládež,
jejichž životní dráha je ovlivněna
sociálním problémem či zdravotním problémem.

Wurmova 7,
77111 Olomouc
736620808
www.maltezskapomoc.cz

Děti,
mládež,
rodiny.

66

Kde hledat pomoc — kontakty

VOLNÝ ČAS – nízkoprahové služby (jsou bezplatné, většinou děti můžou zůstat anonymní, nevyžaduje se pravidelná docházka)
Pro Vás
Klub Zóna

Sdružení Podané
ruce, o.s.
NZDM v Olomouci

Sdružení Podané
ruce, o.s.,
Oddělení Walhalla,

Dům dětí a mládeže
Olomouc

Nabízí bezpečné zázemí pro
smysluplné trávení volného
času ve společnosti   vrstevníků a podporuje zdravý
rozvoj jejich osobnosti. Nabízíme radu, pomoc a podporu při řešení problémů.

Děti a
mládež
od 6 do
26 let.

Střední novosadská
202/48, Nové Sady,
779 00 Olomouc 9
773 980 992
www.zonaklub.cz

Vytváří bezpečný prostor
pro cílovou skupinu. Podporuje dospívající ve zvládání
krizí a obtížných situací
v jejich každodenním životě.
Vhodnou a srozumitelnou
formou podává uživatelům
potřebný objem informací
týkajících se rizikového
chování mládeže.

Děti a
mládež
ve věku
10 - 26
let.

Dolní náměstí 38
779 00 Olomouc
775 868 569
www.podaneruce.cz

Doučování a nabídka volnočasových aktivit pro
děti a mládež, která tráví
bezúčelně volný čas na ulici.
Zaměřují se i na děti a mládež, která pochází ze sociálně nepříznivých podmínek
v rodině.

Děti a
mládež.

Sokolská 48
779 00 Olomouc
585 220 034
www.podaneruce.cz

Zájmové vzdělávání v oblasti neformálního vzdělávání
příležitostnou, pravidelnou, pobytovou, osvětovou
a informační činností.

Děti,
mládež.

Janského 1, 77200
Olomouc
585 431 859
www.ddmolomouc.cz

Další kontakty na služby pro děti, mládež a rodiny najdete na:
http://kpss.olomouc.eu/katalog/

Dagmar Krutilová, Renata Jakubcová
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