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I. Definování a obecné vymezení pojmů: 

 

Etopedické hodnocení a etopedická diagnostika je zaloţena na snaze o pochopení a 

porozumění problémovému chování dítěte ve vztahu k jeho osobnostním charakteristikám, 

psychosociálním vlivům a vývojovému aspektu.  Snaţí se komplexně postihnout nejen 

symptomy daného problému, ale na základě jejich interpretace a analýzy situace stanovit 

hypotézu příčin a zvolit optimální strategii řešení.   

Vzhledem k výrazné interdisciplinární povaze etopedického hodnocení a etopedické 

diagnostiky, projevující se jejich prolínáním v práci jednotlivých profesí (speciální pedagog, 

vychovatel, učitel, psycholog), je potřebné obsahově a metodologicky tyto činnosti aktuálně 

vymezit v podmínkách praxe speciálních školských zařízení. 

Etopedie je úsek speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí 

a mládeže sociálně narušené (dříve termín mravně narušené, obtížně vychovatelné). 

Etopedická diagnostika (identifikace nevhodného chování, situační analýza, funkční 

analýza- tj. hypotéza kauzálního modelu příčin a následků) je komplexním, kontinuálním, 

relativně dlouhodobým procesem, který na podkladě údajů obecných a pomocných metod 

(osobní, rodinná a sociální anamnéza, kasuistika, vyšetření prostředí…), interdisciplinárně 

popisujících jedince v jeho biologické, psychologické nebo sociální dimenzi a prostřednictvím 

metod speciálních (pozorování, rozhovor, experiment, zkouška, test…) vytváří příslušnou 

etopedickou diagnózu, která je východiskem dalšího speciálně pedagogického (reedukačního, 

resocializačního, výchovně terapeutického) působení. 

Probíhá v několika etapách a úrovních, s cílem stanovit optimální reedukační (resocializační) 

přístup a reálnou prognózu vývoje ve vztahu k osobnostním charakteristikám jedince a 

situačnímu kontextu (tj. strategie řešení). 

Etopedická diagnostika je systémově propojena s reedukačním procesem, neboť v jeho 

průběhu dochází k získávání dalších potřebných údajů, včetně zjišťování vývojových trendů a 

ověřování příslušných metod. (Vzájemné propojení diagnostiky a reedukace má charakter 

vývojově vzestupné spirály). 

Vzhledem k časovému a funkčnímu rozlišení lze rozlišit diagnostiku vstupní, průběţnou a 

výstupní. 

Etopedická diagnóza je výsledkem etopedické diagnostiky, jejímž cílem, vyplývajícím 

z obsahového vymezení etopedie, je určení rozsahu, typu a stupně sociální narušenosti 

jedince. Vychází z funkční analýzy a vytváří model komplexního vyhodnocení sociální 

narušenosti dítěte, popisující příčiny, projevy, modifikující faktory i důsledky ve smyslu 

kognitivně behaviorálního schematu ABC. 

Pro praktickou potřebu pedagogické práce se sociálně narušeným jedincem je nutné 

analyzovat jeho projevy sociální narušenosti v kontextu konkrétní situace a z hlediska 

symptomů i etiologické podmíněnosti osobnostních charakteristik především v oblasti 

odchylek nebo poruch chování a emocí, sociálního přizpůsobení a vztahů. 

Variační šíře projevů sociální narušenosti je velmi rozsáhlá a různorodá a lze ji zjednodušeně 

označit pro praktickou potřebu jako problémové -maladaptivní chování. (Problémové chování 

bývá bez ohledu na etiologii vţdy výsledkem špatné adaptace nebo adjustace jedince a 

z etopedického hlediska je nejvýznamnějším a nejlépe zachytitelným symptomem sociální 

narušenosti.) 



Jedná se o chování, které vyţaduje zvláštní výchovnou péči, nedá se zvládnout obvyklými 

pedagogickými prostředky, a proto patří do oblasti péče speciální pedagogiky. 

 

II. Cíle etopedické diagnostiky: 

 

Obecně lze konstatovat, ţe cílem etopedické diagnostiky je vytvořit u „problémových“ 

(sociálně narušených) dětí diagnózu maladaptivního chování (sociální narušenosti) a na 

jejím základě vytvořit strategii účinného reedukačního a resocializačního postupu 

vedoucího k nápravě.   

Konkrétním cílem je tedy vytvořit diagnózu problémového chování dítěte (symptomy, 

etiologie, rozsah, stupeň, typ poruchy), kdy na základě identifikace nevhodného chování a 

situační analýzy, zahrnující charakteristiky prostředí i osobnosti, se vytváří funkční analýza- 

tj. hypotéza kauzálního modelu příčin a následků, zdůrazňující aktuální sociální kontext 

problému. Na jejím základě je moţné sestavit etopedickou diagnózu, která vymezuje projevy, 

rozsah a charakteristiky sociální narušenosti, interpretuje symptomy, modifikující faktory, 

včetně souvisejících následků, vysvětluje příčiny a sestavuje pravděpodobnou prognózu 

dalšího vývoje.  

Dalším navazujícím krokem je stanovení strategie řešení problému, která zahrnuje širokou 

škálu doporučených metod a postupů, zaměřených jak na bezprostřední odstranění některých 

projevů nevhodného sociálního chování v konkrétních situacích, vyuţívajících metod 

intervence a řízení, tak i postupů orientovaných na prevenci, kdy v celkovém kontextu 

pravděpodobných příčin se vytváří náhled dítěte na problém, vůle ke změně a posiluje se 

vlastní schopnost dítěte zvládat a řešit situaci.  

Správně vytvořená etopedická diagnóza předpokládá ověření úspěšnosti zvolené strategie 

řešení problému, potažmo přijaté hypotézy a stanovení další prognózy vývoje, včetně 

příslušných doporučení. 

Proces diagnostiky vyţaduje zpracování velkého mnoţství relevantních informací za úzké 

spolupráce všech zúčastněných odborných, pedagogických i nepedagogických pracovníků. 

Předpokladem je kvalitní rodinná a osobní anamnéza dítěte, v diagnostických ústavech 

většinou získaná a zpracovaná sociální pracovnicí, doplněná vstupním psychologickým 

vyšetřením osobnosti dítěte, včetně příslušných doporučení a případných upozornění. 

Na základě interdisciplinárního přístupu se vyuţívají a pedagogicky aplikují všechny 

dostupné a získané poznatky o dítěti a jeho projevech (anamnéza, psychologické šetření, 

výchovné záznamy, zprávy školy...). 

K sestavení etopedické diagnózy je tedy nutné využít všech úrovní (hledisek, přístupů) 

získávání a interpretování údajů, vztahujících se k dítěti.-tj. integrativní přístup. 

 

III. Integrativní přístup při sestavování etopedické diagnózy: 

 

Tento přístup musí obsahovat a analyzovat 

a) hledisko charakteristik prostředí (materiální a sociální podmínky, významní účastníci 

situace, jejich role, interakce, očekávání, spouštěče problémového chování) 



b) medicínsko-biologické hledisko (somatické posouzení) 

c) behaviorální hledisko (vnější projevy – chování, jednání) 

d) psychodynamické hledisko (zatěţující a ohroţující události, stresové, frustrační 

situace, ztráty, deprivační podmínky…)  

e) fenomenologické hledisko (důraz na subjektivní proţívání klienta, na jeho sebepojetí) 

f) kognitivní hledisko (způsoby vnímání, usuzování, interpretací, hodnoty, názory, 

postoje, přesvědčení, atribuce..) 

 

Kaţdé z těchto hledisek představuje svébytný model, který problémové chování nahlíţí a 

vysvětluje ze svých pozic, které se však vzájemně nevylučují a mohou se prolínat a 

doplňovat. Popsaná hlediska vytvářejí strukturovanou situační analýzu, která je následně za 

vyuţití všech dostupných anamnestických údajů zpracována do podoby funkční analýzy, 

zdůrazňující komplexní kontextuální hledisko fungování jedince v sociálním systému.  

Př.: 

Charakteristika prostředí: 

 Charakteristiky prostředí, které mají největší vliv na daný druh sociálního 

chování dítěte (významné osoby, jejich role, očekávání, interakce, situační 

faktory mající roli spouštěčů...) 

Medicínsko-biologické hledisko:  

Primární příčinou poruchy jsou tělesné, organické, genetické příčiny. 

Výslednicí pak mohou být například symptomatické poruchy chování. 

Behaviorální hledisko: 

Problémové chování (př. vyhýbavé chování) je způsobeno především nevhodně 

naučeným způsobem řešení problémů a zvládání stresu.  

Psychodynamické hledisko: 

Problémové chování je způsobeno především nevědomou motivací, 

podloţenou proţitými a nevyřešenými konflikty.  

Nevědomé motivy a obavy jsou jádrem psychických problémů. 

Fenomenologické hledisko: 

Subjektivní proţívání a druh sebepojetí významně ovlivňuje chování a způsoby 

řešení problémů. Porozumění způsobu jak sebe dítě vnímá v kontextu dané 

situace je také předpokladem porozumění jeho chování, včetně zisků, které mu 

přináší a je východiskem resocializační strategie vedoucí k poţadované změně. 

Významnou charakteristikou je hladina sebeúcty jedince a její  

zdroje.  

Kognitivní hledisko: 

Těţiště problémů je ve způsobu vnímání a interpretování událostí. Důraz klade 

na atribuce, postoje, hodnoty a způsoby přemýšlení, tedy na vědomé psychické 

procesy. 

 



Tato hlediska mají vyjádření v konkrétních pěti diagnostických osách, tedy posuzovacích 

oblastech, které jsou určující pro vytvoření komplexní diagnózy (viz. dále – odborné činnosti 

ve vztahu k diagnostice osobnosti). 

 

IV. Struktura etopedické diagnostiky: 

 

Etopedická diagnostika by měla probíhat v propojených, vzájemně se prostupujících, 

doplňujících a navazujících etapách. 

Souběţně jiţ s prvními kroky prováděné analýzy nevhodného chování (jeho obecná 

charakteristika jiţ bývá vymezena jako důvod umístění dítěte do speciálního školského 

zařízení), probíhá proces identifikace nevhodného sociálního chování dítěte, který nejen ţe 

především na základě systematického pozorování poskytuje průběţně další potřebné údaje, 

ale také současně poskytuje zpětnovazebné informace o účinnosti pouţitých přístupů a metod. 

Identifikace nevhodného sociálního chování je kontinuálním procesem, shromažďujícím 

veškeré dostupné údaje o chování dítěte, které interferuje se sociálním očekáváním 

přiměřeným věku a tedy i s pedagogickými cíly. Vzhledem k relativnosti posouzení chování 

jako nevhodného, dané subjektivní interpretací hodnotitele a zákonitostmi sociální percepce, 

je základní metodou tohoto postupu systematické pozorování, kdy v široké škále řízených i 

volných činností se sledují a popisují v dostatečně dlouhém časovém úseku charakteristiky 

chování dítěte. Tyto informace by měly popisným způsobem, oproštěným od subjektivního 

hodnocení a interpretací zachytit typické projevy chování a obecné vzorce interakcí 

sledovaného dítěte. (V této fázi diagnostiky by bylo například chybou popisovat dítě na 

základě vnějších symptomů jako líné, neboť příčiny jeho chování asociující lenost mohou být 

podloţeny emočním stavem i dlouhodobějšího trvání, jako je smutek, deprese, apatie, ztráta 

motivace, nezájem, rezignace, negativismus…) Prakticky půjde především o zachycení 

konkrétních projevů a reakcí v konkrétních situacích.  

Systematické pozorování musí být zaměřeno i na pasivně přizpůsobené děti, které se aktivně 

ve skupině vrstevníků neprojevují, často jsou přehlíţeny a unikají pozornosti. Výsledkem 

bývá velmi málo informací a poznatků, které chybí pro sestavení komplexního etopedického 

hodnocení, kvalitního individuálního výchovného programu, včetně vyššího rizika 

přehlédnutí jejich potřeb a zájmů. 

Poţadované údaje o dítěti, zapisované do záznamových archů (výchovných záznamů), mohou 

poskytovat všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci etopedického zařízení, pracující 

metodou komunitního systému. Pedagogičtí pracovníci by informace o dítěti ale měli získávat 

také na základě řízeného pozorování, v rámci organizovaných, plánovitě připravených a 

diagnosticky hodnotných situací (př. včetně zátěţových programů). Vzhledem k náročnosti 

této činnosti je vhodnou pomůckou jednoduchá forma pozorovacího záznamového archu se 

schematicky vyznačenou osnovou škály sledovaných charakteristik.  

Podkladem pro identifikaci nevhodného chování by mělo být také sledování skupinové 

dynamiky (tedy cílů a norem skupiny, rolí jednotlivých členů, pozic, skupinových tenzí, 

kohezí …) a v tomto kontextu srovnávat chování sledovaného dítěte s chováním dalších členů 

skupiny, všímat si jeho reakcí a účinků, případně míry narušování vztahů (př.: míra docility-

podléhání vlivu skupiny).  Nevhodné sociální chování by mělo být zřetelně identifikováno aţ 

po shromáţdění a vyhodnocení široké škály symptomů, získaných systematickým sledováním 

dítěte ze strany všech příslušných pedagogických pracovníků, coţ se prakticky děje na 

posudkové poradě po ukončení adaptační fáze pobytu, tj. nejméně po 14 dnech.  



Situační analýza by se měla zaměřit na vymezení těch charakteristik situace, které mají 

největší vliv na daný druh sociálního chování dítěte a vytváří jeho celkový kontext (faktory 

subjektivní a objektivní situace – viz. dále).  

Měla by zřetelně pojmenovat problém, charakterizovat faktory, které bezprostředně 

předcházejí sledovanému chování a mají roli „spouštěčů“. 

Analýza situace se musí zabývat charakteristickými interakcemi subjektů daného 

významového okruhu, tedy významnými účastníky situace, jejich sociálními rolemi a 

reakcemi. V tomto smyslu je důleţité zamýšlet se nejen nad očekáváním sledovaného dítěte 

vůči jemu důležitým osobám (učitel, vychovatel, spoluţáci ...), ale i nad očekáváním těchto 

osob vůči němu. Výsledkem můţe být odkrytí vědomé nebo i nevědomé motivace daného 

jednání, tedy analyzování jeho „zisků“ (i dítětem neuvědomovaných). 

Důleţitým faktorem celé analýzy problému je porozumět sebepojetí dítěte, tj. způsobu, jakým 

se vnímá a jak chce být vnímáno, jakou roli má a jaké chování mu tato role určuje (př. 

typologie agresorů…). 

S těmito informacemi, včetně znalostí subjektivního výkladu situace dítětem, je moţné nejen 

zjistit vůči komu nebo čemu je problémové chování zaměřeno, ale také zvolit takovou 

strategii postupu, která nenaplní očekávání „zisků“ dítěte (vědomých i nevědomých), 

realizovaných a sledovaných jeho specificky zaměřeným chováním a tím vytvořit prostor pro 

chování alternativní, sociálně akceptované.  

(Teoreticky lze dle sledovaných situačních charakteristik vyčlenit v prováděné analýze 

faktory „subjektivní situace“, tj. sebepojetí, očekávání, akceptovaná role, motivace, hodnoty, 

cíle, postoje atribuce… a faktory „objektivní situace“, tedy somatický stav, fyziologické 

procesy, psychické vlastnosti, hmotné a sociální prostředí, významní účastnící situace, 

spouštěče problémového chování. Při analýze prostředí je potřebné se zabývat vlivem 

prostředí na dítě i moţností působení dítěte na prostředí. V tomto recipročním vztahu mohou 

být významnými faktory velké mnoţství lidí, vysoká úroveň hluku, nevhodná teplota nebo 

osvětlení, nepěkné oblečení, neuspořádané pracovní místo, nevhodný nábytek, ale především 

nevhodný reţim nebo nedůsledné a matoucí chování personálu a rodičů...). 

Teprve na základě takto komplexně získaných informací můţe být za spolupráce odborníků 

(psycholog, etoped, terapeut...) vyhodnoceno tedy analyzováno chování a jednání dítěte, 

zobecněny určité jevy, odděleny náhodnosti od  typických projevů a  vytvořena hypotéza 

kauzálního modelu příčin a následků, tedy funkční analýza sociální narušenosti.   

Na podkladě sestavené hypotézy příčin, která je zcela základním předpokladem pro 

porozumění a správnou interpretaci problémového chování, je teprve moţné vypracovat 

účinnou strategii řešení, tedy optimálního postupu, vedoucího k nápravě. (Neporozumění 

motivaci chování a jeho následná chybná interpretace vede k špatně zvoleným metodám a 

nesprávné strategii řešení, coţ můţe situaci dítěte výrazně zhoršit – př.: mechanická aplikace 

nedirektivních rozvíjejících přístupů a krizově intervenčních postupů zaloţených na 

empatickém reflektování emocí, provázení, potvrzování a normalizace situace ve vztahu k 

asociálním agresorům, nebo naopak zvolení přísných direktivních přístupů u dětí s poruchami 

chování kompenzačního charakteru) 

Garantem vytváření a realizace této strategie by měl být etoped, využívající komplexní 

informace o dítěti, získané jak z anamnézy, tak zprostředkované pedagogickým týmem. Na 

základě těchto údajů následně koordinuje, případně iniciuje potřebnou modifikaci 

resocializačního programu a přístupu k dítěti. 

Strategie řešení by měla mít vyjádření v sestavení individuálního programu rozvoje 

osobnosti, jehoţ cílem je stanovit výchovné a vzdělávací priority, včetně optimální cesty k 



jejich dosaţení, včetně způsobů monitorování a vyhodnocování dosaţených změn. 

Reedukační a resocializační cíle jsou tedy prostřednictvím individuálního programu 

rozpracovány do konkrétních úkolů a metod vedoucích k jejich dosaţení, které jsou vţdy 

vztaţeny k vymezeným časovým obdobím (př. k délce pobytu dítěte). 

Sumarizace: 

Schéma postupu vytváření etopedické diagnózy a souvisejících etopedických činností:  

1. Identifikace nevhodného chování (popis symptomů) 

2. Situační analýza (vymezení charakteristik situace, které mají největší vliv na daný druh 

sociálně narušeného chování dítěte) 

3. Funkční analýza (systémově kontextuální analýza sociální narušenosti, vytvářející 

kauzální model projevů, příčin a následků, s důrazem na sociální kontext a faktory, které mají 

vliv na rozvoj nebo udrţování problémů) 

4. Etopedická diagnóza (vychází z funkční analýzy, konkrétně formuluje základní problém, 

popisuje symptomy ve vztahu k jejich etiologii a aktuálnímu sociálnímu kontextu, dále určuje 

dle zvolených kritérií rozsah, typ a stupeň sociální narušenosti jedince, včetně pravděpodobné 

prognózy vývoje) 

5. Strategie řešení (koncepce resocializačního programu, realizovaného prostřednictvím 

postupné modifikace individuálního programu rozvoje osobnosti, obsahují konkrétní metody, 

reedukační, terapeutické a reţimové přístupy) 

 

V. Možná kritéria hodnocení sociální narušenosti: 

 

K určení a popisu rozsahu nebo stupně sociální narušenosti mohou být pouţita nejrůznější 

hlediska a kritéria, kdy můţe být důraz kladen na etiologii poruchy, popis symptomů, 

vývojové hledisko, osobnostní charakteristiky, nebo na stupeň společenské nebezpečnosti a 

míru narušení socializace.  

 Poruchy chování a emocí bývají nejčastějším a nejlépe sledovatelným projevem sociální 

narušenosti, proto lze k popisu problémů pouţít i základní diagnostická kritéria a 

charakteristiky těchto poruch. Významné je tedy nejen hledisko socializace (socializované a 

nesocializované poruchy chování), ale také prognózy vývoje (poruchy chování se špatnou a 

dobrou prognózou), doby vzniku (ranný nebo pozdní začátek poruchy), případně přidruţené 

emocionality a agresivity (emocionálně reaktivní nebo instrumentální agrese). Při diagnostice 

symptomů je nutné sledovat jejich četnost, intenzitu a délku trvání. (Syndrom poruch chování 

je obsaţen také u jiných diagnóz, například u poruch přizpůsobení, poruch sociálních vztahů 

nebo u hyperkinetické poruchy chování, coţ je vzhledem k léčbě a uţití adekvátních metod 

nutno diferenciálně odlišit.) 

Problémy dítěte je moţné také popsat na základě škálového popisu společenského uplatnění, 

vyjadřující míru socializace v úrovních moţné integrace, adaptace, utility nebo inferiority. 

Pro přesnější a citlivější popis problémového chování dětí lze vyuţít například 

standardizované škálové dotazníky Antonína Mezery (Psychodiagnostika s.r.o. Brno, 1999), 

tj. škálový dotazník školního chování a škálový dotazník rizikového chování ţáka, nebo 

mohou být vyuţita jednotlivá kritéria pro zařazování dětí do skupin dle míry jejich 

samostatnosti při zajišťování specifických výchovně vzdělávacích potřeb dle zákona 



109/2002 Sb., (samostatné přiměřeně věku, samostatné vyžadující občasnou kontrolu, 

vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu, nesamostatné vyžadující stálé vedení i stálou 

kontrolu, vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči).  

Z etopedického hlediska základní, nejpřesnější a nejlépe prakticky vyuţitelnou metodou 

hodnocení je diagnostika konkrétních projevů sociální narušenosti dítěte na základě vytvořené 

etopedické diagnózy a míry úspěšnosti plnění příslušného individuálního resocializačního 

programu (stanovené priority individuálního programu rozvoje osobnosti). Jde o přesné a 

objektivní vyhodnocení úspěšnosti plnění vstupní etopedické zakázky a stanovených 

reedukačních priorit. Strategie řešení musí obsahovat účinný motivační program, metody 

zaměřené na vytváření náhledu dítěte na problém a následně metody cílené na posílení 

osobnostních kompetencí a vytvoření dovedností zvládat náročné situace, řešit problémy a 

odolávat stresu. 

Z hlediska etopedického hodnocení sociální narušenosti je významné vyuţívat takový soubor 

kritérií a hledisek, které dokáţí nejen srozumitelně popsat problém, ale především zdůraznit 

jeho etiologii a vývojový aspekt. Z těchto důvodů je uţitečné stručně zmínit některá důleţitá 

kritéria: 

 

1. Kritérium dle stupně závažnosti porušování společenských norem a hodnot:  

Míru sociální narušenosti, související se specifickými symptomy chování a s respektováním 

morálních hodnot lze charakterizovat na úrovni:  

a) disociálního chování (tj. nespolečenské chování, projevující se méně závaţnými 

odchylkami od společenských hodnot a drobným porušováním norem, převáţně 

přechodného rázu) 

b) asociálního chování (tj. chování, které je v rozporu se společenskou morálkou, 

s výrazným porušováním hodnot a norem, převáţně jiţ setrvalého charakteru) 

c) antisociálního chování (tj. protispolečenské chování, projevující se ničivostí ve 

vztahu k normám a hodnotám, které svou mírou překračuje právní předpisy a porušuje 

zákony). 

2. Poruchy chování dle kritérií MKN 10: 

Z hlediska zdravotnické klasifikace jsou poruchy chování u dětí definovány jako 

opakující se a trvalý (nejméně 6 měsíců) vzorec disociálního, agresivního a 

vzdorovitého chování, které porušuje sociální normy a očekávání přiměřená věku 

dítěte. 

Z podstaty definice vyplývá, ţe za poruchu chování nelze povaţovat takový projev 

nebo projevy chování, které jsou krátkodobé, nestabilizované, nebo vyplývají z dětské 

nezralosti (impulzivní projevy, reaktivní stavy, afektogenní poruchy) Důleţité je 

posuzovací hledisko norem a zralosti dítěte, neboť dle těchto kritérií se o poruchu 

chování nejedná, pokud jedinec nedodrţuje sociální normy platné v dané společnosti 

z důvodů neschopnosti pochopit jejich význam (př. mentálně retardované nebo 

autistické dítě ...- porucha chování je zde symptomem jiné poruchy). 

Dle Mezinárodní klasifikace nemocí jsou poruchy chování rozděleny dle různých 

třídících kritérií (dle prostředí výskytu, míry socializace a vývojového období) 

následujícím způsobem: 

a) porucha chování ve vztahu k rodině (můţe naplňovat všechny příznaky poruch 

chování, včetně destrukce, agrese, násilí a porušování práv jiných, ale příznaky jsou 



směrovány na domácí prostředí, vůči členům rodiny – často bývá výrazně narušený 

vztah s jedním rodičem) 

b) nesocializovaná porucha chování (můţe naplňovat všechny příznaky poruch 

chování, včetně těch nejzávaţnějších, ale určujícím znakem je výrazně narušená 

socializace, projevující se špatným zapojením jedince mezi vrstevníky, kde bývá 

neoblíben, odmítán, bez bliţších důvěrných vztahů, včetně vztahů k dospělým – 

projevy jsou patrné ve škole i v jiných prostředích) 

c) socializovaná porucha chování (můţe naplňovat všechny příznaky poruch chování, 

včetně asociálních projevů, ale určujícím znakem je schopnost jedince navazovat 

„trvalé“ přátelství s vrstevníky) 

d) porucha opozičního vzdoru (výrazně vzdorovité, neposlušné a provokativní 

chování, ale bez váţnějších antisociálních projevů, bez závaţné agrese a porušování 

práv jiných, s typickým časným výskytem mezi 6-10 lety, které je doprovázeno 

podráţděností, přecitlivělostí, nízkou frustrační tolerancí, s nejčastějšími projevy ve 

vztahu k blízkým dospělým a známým vrstevníkům)  

 

3. Poruchy chování dle prognózy dalšího vývoje: 

a) poruchy s dobrou prognózou (mezi ně patří Porucha chování ve vztahu k rodině, 

Socializovaná porucha chování) 

b) poruchy se špatnou prognózou (mezi ně patří Porucha opozičního vzdoru, 

Nesocializovaná porucha chování) 

Mezi prediktory špatné prognózy vývoje, jejichţ přítomnost naznačuje významné 

riziko pro kontinuitu vývoje směrem k poruše osobnosti, patří projevy poruchy jiţ 

v útlém věku, špatné vztahy k vrstevníkům, vzorce chování neměnící se změnou 

prostředí, poruchy pozornosti, impulzivita a hyperaktivita, nebo dysfunkční rodina. Jiţ 

v předškolním věku lze povaţovat za zvýšené riziko kombinaci vysoké impulzivity, 

sníţené míry úzkostnosti a nedostatečnou zpětnou vazbu na psychologickou odměnu.  

 

4. Poruchy chování dle vývojového aspektu 

Pro diagnostiku dětí s poruchami chování je významné posouzení jejich psychické 

zralosti, která úzce souvisí s motivací přestupků a vyhodnocení vývojové cesty vedoucí 

k poruchám chování. 

a) Motivace můţe být vědomá, srozumitelná a zřejmá (dosaţení prospěchu, vyhnutí se 

nepříjemnostem), nebo nevědomá, mající charakter kompenzace psychických potřeb 

(hledání náhradního uspokojení, behaviorální projevy úzkostných stavů)  

Přestupky a projevy poruchy je nutné vţdy vztahovat k těmto charakteristikám, které 

jsou základním parametrem pro hodnocení jejich závaţnosti. (př. Významnost krádeţí, 

lhaní a násilností narůstá s věkem dítěte, ale záškoláctví nebo útěky z domova 

signalizují tím závaţnější situaci, čím mladší dítě se jich dopouští.) 

b) Pro diagnostiku poruchy je významné odlišení, zda se jedná o její vývoj s časným 

začátkem (př. opoziční chování předškolního věku), nebo zda jde o tzv. cestu 

s pozdním začátkem (příznaky se objeví aţ v dospívání, coţ je prognosticky 

příznivější).  

 



5. Poruchy chování dle etiologie: 

Z hlediska příčin vzniku poruchy je velmi významné rozlišení, zda se jedná o 

symptomatickou poruchu chování, vzniklou na základě jiného typu postiţení, kdy 

projevy poruchy jsou součástí jiného syndromu (př.: hyperkinetické poruchy, 

pervazivní vývojové poruchy, deprese, neurózy, mentální retardace, schizofrenie..) 

nebo zda jde o výchovně podmíněnou poruchu, případně vývojovou poruchu chování 

(př.: typické projevy pro období vzdoru nebo pubertu). 

Etiologie poruch chování zahrnuje biologické, psychologické i sociokulturní faktory, 

které se podílejí na jejím rozvoji v rámci vývoje jedince v různých obdobích různou 

měrou.  

Na biologické úrovni jde o vliv genetických dispozic, projevujících se především na 

úrovni temperamentu a majících vztah k odchylné funkci autonomního nervového 

systému (odlišná reaktivita a vyváţenost sympatického a parasympatického 

vegetativního systému) a k abnormalitám aktivity neurotransmiterového systému. Na 

této úrovni můţe jít o organické poškození nebo oslabení CNS, projevující se typickou 

emoční labilitou, impulzivitou a nedostatečnou seberegulací. 

V rámci psychosociálních faktorů je vliv rodiny zcela primární v ranných etapách 

vývoje a s narůstajícím věkem dítěte klesá (výrazný pokles po 11. roce ţivota) ve 

prospěch zesílení vlivu širšího prostředí, především školy a následně vrstevnické 

skupiny. Z psychologických faktorů je výrazným rizikem deprivační prostředí, proţité 

trauma, kognitivní deficity, hyperaktivita, nebo také jazyková bariéra. Dle etiologie lze 

vymezit poruchy chování psychologicky podmíněné, které v případech citové 

deprivace mívají nevědomou motivaci hledání náhradního uspokojení (př.: vyjádření 

potřeby pozornosti nebo uznání, mohou mít i výchovně zatěţující podobu sociální 

provokace a negace), nebo mohou být v případech akutní tíţivé situace a v úzkostných 

stavech vyjádřené formou volání o pomoc, s moţnými projevy paniky. V  těchto 

případech dítě neumí své chování vysvětlit a disociální činy nejsou vědomě směrovány 

k uspokojení jeho potřeb. Typickým znakem bývá emoční nezralost a zvýšená míra 

úzkosti. Tím se etiologicky tyto projevy liší od poruch chování na bázi 

disharmonického vývoje osobnosti, kdy bývá průvodním jevem sníţená schopnost 

navazovat blízké osobní vztahy, citová plochost, impulzivita a motivace zaměřená na 

okamţité uspokojování vnímaných potřeb. Zvýšená úzkost nebývá přítomná.  

Etiologicky samostatnou kategorií mohou tvořit tzv. rodinně podmíněné poruchy 

chování, kdy si dítě od rodičů osvojuje patologický vzorec chování (rodinný 

delikventní kulturní vzorec), nebo získává funkci „obětního beránka v rodině“, kdy 

neschopnost rodiny otevřeně komunikovat a řešit své problémy jsou sváděny na 

chování a vlastnosti dítěte, coţ přináší na jeho úkor rodině zisk  v udrţení křehké 

rovnováhy. 

6. Poruchy chování dle druhu a míry agrese 

Z diagnostického hlediska bývá často obtíţné určit míru a druh agrese, která jiţ 

dosahuje parametrů agrese patologické. Existuje více hledisek pro dělení agrese. 

Jedním z nich můţe být dělení na agresi reaktivní nebo proaktivní. 

a) agrese reaktivní (impulzivní nepromyšlená reakce, s typickou vysokou emocionální 

vzrušivostí, zúţením vědomí, sníţenou racionální kontrolou a schopností 

sebeovládání, kdy spouštěčem bývá vztek, pocit ohroţení, zesměšnění, stud nebo 

frustrace) 



b) agrese proaktivní (má instrumentální charakter účelně zaměřeného chování 

s racionálním ujasněním prostředků a cílů – s kalkulací zisků a rizik-ztrát, s typicky 

nízkou emocionální angaţovaností, která bývá zvýšená aţ sekundárně při odporu 

oběti)    

Z etopedického hlediska je zcela zásadní odlišení obou typů agrese, včetně citlivé 

diferenciace moţných smíšených typů (asociální jednání doprovázené vysokou 

impulzivitou nebo afektivní agrese s demonstračním kontextem), neboť strategie 

řešení a příslušné prostředky nápravy jsou odlišné.  Obecně lze stanovit, ţe u 

reaktivního typu agrese je základním řešením prevence tohoto chování, spočívající 

v předcházení a zmírňování intenzity stimulů zvyšujících excitaci, znalost a vnímání 

potencionálních spouštěčů, sledování symptomů, předvídání rizikových situací, 

bránění kumulaci negativních proţitků změnou situace (činnosti, prostředí, osob), 

odreagováním a emočním přeladěním. Lze uplatnit některé přístupy krizové 

intervence. 

U proaktivního typu instrumentální agrese je základním řešením nepřipustit naplnění 

očekávaného, tedy kalkulovaného zisku agresora, nebo jej znehodnotit vysokou 

ztrátou (tj. nepříjemným důsledkem jeho agrese). Na základě vlastní i zprostředkované 

zkušenosti musí agresor získat pocit, ţe agrese se nevyplácí a není výhodným řešením 

vedoucím k cíli. I v případě sekundárně generovaného afektivního projevu není 

vhodné pro jeho zvládnutí vyuţívat přístupy krizové intervence (tj. princip 

empatického reagování, provázení, potvrzování, strukturování a následné 

normalizace), neboť agresor není osobou v krizi, u zdroje jeho agrese není pocit 

ohroţení ani bezmoci a tento postup  by mohl kontraproduktivně utvrzovat jeho 

egoistické postoje. 

Pro práci etopeda s agresivními jedinci a pro pouţití vhodných metod je důleţité 

diferenciálně etiologické rozlišení nositelů agresivního chování s důrazem především 

na odlišné motivace jejich agresivních projevů. Jako schematický deskriptivní model 

můţe slouţit následující Čermákova typologie agresorů: 

- agresoři posilující svůj sebeobraz (agrese je formou kompenzace sníţené 

úrovně sebeúcty a deficitu vlastní hodnoty) 

- agresoři nastavení na sebeobranu (agrese je kompenzací deficitu sebepojetí, 

mající příčinu v úzkosti, obavách, nejistotě a strachu, s agresivně preventivním 

způsobem řešení problémů) 

- agresoři bránící svou pověst (agresi a násilí jim předepisuje jejich sociální 

role, která má podstatu v patologické socializaci – tj. následek nevhodného 

sociálního učení) 

- agresoři shovívaví k sobě (agrese je habituálně zaloţeným projevem na bázi 

emoční plochosti, egoismu a manipulativních tendencí – jsou zvyklí dosahovat 

cílů pomocí agrese) 

- agresoři mající potěšení z násilí (agrese je projevem psychopatického vývoje 

osobnosti s impulzivní tendencí k agresivnímu násilnému chování, s absencí 

empatie, svědomí a schopnosti vytváření sociálních vazeb. 

(Poslední dvě kategorie jsou terapeuticky a prognosticky nejrizikovější, v 

pozdějším věku je dílčí změna moţná spíše na úrovni účelového přizpůsobení 

v důsledku reţimových opatření a korektivní zkušenosti.)  



b) dělení agrese dle rozlišení domén v agresivním chování (impulzivita, afektivní 

instabilita, úzkost, kognitivní dezorganizace, predátorská agrese) 

- impulzivní agresivita (neschopnost odolat impulzu, vedoucí k neplánované 

reakci na vnitřní nebo zevní podnět) 

- afektivní agresivita (afektivní instabilita, projevující se prudkou změnou 

emočního stavu s následnou přehnanou reakcí na negativní a frustrující 

podněty)  

-úzkostná agresivita (je výsledkem úzkosti spojené s nadměrným napětím, kdy 

agresivní projev je nevědomě směrován ke sníţení excitace a následné úlevě – 

tj. má katarzní účinek) 

- agresivita z kognitivní dezorganizace (spouštěčem agresivního chování je 

narušení kognitivního procesu – vnímání, myšlení a interpretování událostí) 

- predátorská agrese (zdrojem je narušený hodnotový systém, vedoucí k 

racionální kalkulaci k dosaţení cíle pomocí agrese, bez výčitek svědomí a 

emocionálního doprovodu, typický pro poruchy chování asociálního 

charakteru)   

 

Poruchy chování komplexně negativně ovlivňují schopnost sociálního uplatnění jak na rovni 

školní úspěšnosti, tak i v oblasti profesní a osobní realizace. Mezi jejich základní symptomy 

patří agrese, zahrnující následující typy chování:  

a) agrese k lidem a zvířatům (všechny druhy slovní i fyzické agrese, včetně šikany a 

násilné manipulace) 

b) destrukce majetku a vlastnictví  

c) nepoctivost nebo krádeţe (lhaní, podvody, krádeţe, vloupání) 

d) násilné porušování pravidel (útěky, záškoláctví – bez přítomnosti úzkosti) 

 

Protektivní faktory a náprava poruch chování: 

Jako významné protektivní faktory na psychosociální úrovni lze identifikovat dobrý 

vztah s rodiči a pozitivní rodinné klima, pravidelnou docházku do školy, přátele 

s prosociálními zájmy a aktivní zapojení do mimoškolních činností.   

Při nápravě je nutné aplikovat interdisciplinární přístup, zahrnující pedagogickou, 

terapeutickou, reţimovou i zdravotní péči, včetně sociálních sluţeb.  

  

VI. Problematika úkolů, možností a metod práce etopeda ve 
školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy: 

 

Odborné činnosti etopeda jsou vymezeny nejen obecně definovaným předmětem péče 

etopedie, ale z praktického hlediska také moţnostmi, podmínkami a kompetencemi 

konkrétních školských zařízení ve vztahu k charakteristikám umísťovaných dětí.  

Z hlediska současné praxe je vhodné si připomenout, ţe původní vymezení předmětu péče 

etopedie, mající svůj název odvozen od slova éthos, tedy mrav, byla edukace a reedukace dětí 



mravně narušených, tedy dětí, jejichţ problémy byly charakterizovány narušeným vztahem 

k mravním hodnotám, k morálce. Toto vymezení bylo evidentně uţší a více korespondovalo 

s výchovně podmíněnými poruchami chování neţ současné vymezení etopedie, vztahující se 

obecně k projevům sociální narušenosti, neboť ta v sobě obsahuje příliš širokou škálu 

patologických projevů, odchylek a poruch zcela odlišné etiologie, neodpovídající vţdy 

moţnostem a zákonnému vymezení školských zařízení. Školská „etopedická“ zařízení 

v současnosti musí poskytovat péči i dětem mentálně retardovaným, autistickým, sluchově 

postiţeným nebo drogově závislým, kdy jejich deficity socializace se symptomatickými 

poruchami chování, přizpůsobení a vztahů, zcela jistě není moţné označit za následek 

výchovného zanedbání a související mravní narušenosti.   Stejně problematická je péče o děti, 

jejichţ patologická agresivita, impulzivita a emoční labilita je podmíněna organickým 

defektem CNS. 

Spory o tom, která péče je primární, jakou roli hrají psychosociální faktory- tedy příkladně 

výchovná zanedbanost a kdo má tedy odbornou péči prioritně poskytovat, je často zavádějící, 

neboť evidentně u dětí se závaţnými poruchami chování často dochází ke sčítání a prolínání 

organických, konstitučních i výchovných vlivů. Navíc je dnes jiţ zřejmé, ţe dlouhodobé 

negativní vlivy prostředí přetvářejí mozek i na neurobiologické úrovni, coţ často znemoţňuje 

exaktní stanovení primární příčiny, vedoucí k poruše. 

Současně se nabízí otázka, co jsou ještě pedagogické prostředky, které patří do oblasti školství 

a kdy se jiţ zřejmě jedná o prostředky a metody patřící do gesce jiných rezortů. Přestoţe 

určitě nikdy nepůjde o jasnou dělicí čáru a jednoznačné diferencující hledisko, určitým 

kritériem můţe být poměr moţnosti aplikace konstruktivních metod, zaměřených na tvorbu 

alternativního a více adaptabilního chování, a nutnosti vyuţívání restriktivních metod, 

opírajících se o medikamentózní nebo fyzické a materiálně technické prostředky, zaměřené na 

eliminaci problémového chování a ochranu před jeho destruktivními následky. 

Na děti v ústavech je nutno pohlíţet jako na ohroţené děti, neboť jejich častá deprivace 

základních psychických potřeb, přítomnost emočních deficitů a často traumatických ţivotních 

zkušeností, jsou vysoce rizikové ve vztahu k rozvoji závaţných poruch chování a osobnosti, 

projevujících se ve všech zátěţových situacích, které snadno mohou získat parametry krize. 

Typické pro ústavní děti bývá špatný odhad na nebezpečné situace (fyzické i sociální), které 

je mohou tělesně, psychicky i sociálně výrazně poškozovat.   

Proto je v rámci procesu jejich resocializace nutné vytvořit bezpečný prostor, který bude na 

jedné straně vytyčovat pevné hranice a plnit výchovný poţadavek stanovení limitu, ale v jeho 

rámci je nutné nabídnout pomoc, podporu a vztah. Potřeba limitu a vztahu je nejčastějším 

deficitem problémových ústavních dětí a odpovídá modelu rozvoje nesocializovaných poruch 

chování, kdy agrese a násilí jsou výsledkem jak deviantní socializace, tak i nedostatečné 

sociální kontroly (formální i neformální). Ústavní výchova disponuje určitým výchovným a 

reţimovým systémem, v rámci kterého vytyčuje pravidla a potřebné normy, které ovšem 

mnohé výchovně zanedbané děti subjektivně vnímají jako frustrující a mají tendence z něj 

unikat. Proto platí, ţe výchovná absence reţimově pevných hranic často neumoţňuje ani 

následné vytvoření terapeutického vztahu. (Problematika vysokého počtu útěků, včetně 

relativně nového trendu krátkodobých a opakovaných útěků, je dostatečně známá.) Otevřenost 

školských ústavů a domovů odpovídá základní filosofii pomoci, nikoliv trestu, ale je současně 

limitující pro charakteristiky umísťovaných dětí. 

Tyto skutečnosti je nutné zahrnout do vytvářených resocializačních programů, které musí 

obsahovat kvalitní a komplexní posouzení kaţdého jedince ve vztahu k moţnostem daného 

zařízení, musí být cílené dle věkových charakteristik i prioritních osobnostních problémů, 

přiměřeně direktivní a dostatečně strukturované s vysokou integritou „léčby“. 



  

VII. Model diagnostické činnosti v diagnostickém ústavu 

 

Jedná se pouze o jeden z moţných modelů diagnostické činnosti, obsahující vymezení 

základních posuzovaných oblastí, obecný popis odborných činností ve vztahu k časovým 

fázím pobytu dítěte a návrh struktury závěrečné zprávy. 

 

1. Základní posuzované oblasti (diagnostické osy)  

Prostřednictvím integrativního přístupu se získávají údaje do 5-ti základních oblastí- tj. 

posuzovacích os, potřebných ke stanovení  etopedické diagnózy, tedy komplexního 

vyhodnocení sociální narušenosti dítěte. 

1. Popis somatického stavu a přehled somatických, psychických, nebo 

psychosomatických poruch a nemocí. (tj. medicinsko biologické hledisko) 

2. Popis předcházejících náročných, zátěžových a stresových událostí - 

psychosociálních vlivů. (tj.psychodynamické hledisko) 

3. Hodnocení kvality fungování jedince v pracovní a sociální oblasti 

v relevantním období (cca 1 rok) před přijetím do speciálního školského 

zařízení, včetně popisu způsobu zvládání náročných a stresových situací. 

(tj. behaviorální hledisko) 

4. Psychologická diagnostická klasifikace (př.: porucha vyvolaná 

psychoaktivní látkou, hyperaktivní porucha chování…) 

5. Popis současných výrazných osobnostních vlastností, včetně způsobů 

zvládání stresu (př.: projevy asociální poruchy osobnosti...) 

První 3 osy čerpají data především ze studia dostupných anamnestických údajů (osobní, 

rodinná, sociální anamnéza). Tyto informace shromáţdí sociální úsek organizace při zahájení 

pobytu dítěte a jsou vyuţívány všemi pedagogickými pracovníky. 

Údaje obsaţené ve 4. posuzovací ose jsou buď získány z osobní anamnézy dítěte (výsledky 

předchozích odborných vyšetření), nebo mohou být stanoveny na základě diagnostiky 

pedopsychiatra, případně klinického psychologa. 

Posuzovací osa shromaţďuje relevantní informace komplexně získané celým pedagogickým 

týmem během diagnostického pobytu dítěte. Významnou úlohu má hodnocení psychologa i 

etopeda, kteří dle svého určení a popisu práce specificky získávají odpovídající diagnostická 

data, mající těţiště v bahaviorálním přístupu. Celkové zpracování je v gesci etopeda. 

Prakticky půjde o popis vlastností, vyplývající z hodnocení kvality fungování jedince 

v pracovní a sociální oblasti v současnosti, včetně aktuálních způsobů zvládání stresu. 

 

2. Odborné činnosti ve vztahu k časovým fázím pobytu dětí v diagnostickém ústavu  

a) Vstupní psychologické posouzení dítěte, s cílem vytvořit si rámcovou představu o jeho 

sebepojetí, sebehodnocení, roli, očekávání, aspiracích, potřebách, motivech, cílech, 

subjektivním pohledu a výkladu situace, o jeho hodnotách, postojích, atribucích… 

Jde především o fenomenologický pohled, tedy získání poznatků o subjektivní zkušenosti 

jedince, jeho sebepojetí, zdrojích sebeúcty, motivaci, včetně způsobů vnímání a interpretování 

událostí. Tento přístup je nezbytný pro posouzení osobnostní zralosti a způsobu adaptace, 



včetně uţití odpovídajících reedukačních přístupů a metod ve vztahu k rolím a motivům 

chování a jednání dítěte. Bez potřebného vhledu do subjektivních proţitků dítěte není moţné 

posoudit etiologii problému (příčiny a motivační faktory problémového chování). 

Metodu rozhovoru, doplněnou o vybrané projektivní techniky, by měl pouţívat především 

„nereţimový“ pedagogický pracovník (psycholog), který nemusí vůči dítěti vystupovat 

direktivně, kdy nebude docházet k nevhodnému kříţení rolí.  

Vstupní diagnostický rozhovor s dítětem, rozšířený o některé další metody získávání údajů 

(projektivní techniky, osobnostní inventáře..) musí proběhnout v prvních dnech pobytu dítěte 

v zařízení a potřebné informace pedagogickému týmu jsou poskytnuty v ústní podobě při 

první následné posudkové poradě (posudkové porady probíhají 1x týdně.) 

b) Systematické pozorování dítěte - popis symptomů s cílem přesné „identifikace 

nevhodného chování“ 

(na základě systematického pozorování vymezení tzv. „terčového chování“) 

Těţiště této činnosti je v práci vychovatele (částečně etopeda i učitele). 

Jde o behaviorální úroveň posouzení jedince, kdy na základě volných i řízených činností se 

systematicky sleduje a popisuje charakteristika projevů chování dítěte (viz. příloha - 

doporučená osnova sledovaných oblastí).   

c) Psychologické vyšetření – tj. komplexní diagnostika osobnosti a intelektu dítěte na 

základě klinických metod (pozorování, rozhovor, anamnéza) a standardizovaných testových 

metod (výkonové testy a testy osobnosti). Výstupy a vyplývající doporučení poskytuje 

psycholog všem dalším pedagogickým pracovníkům v písemné i ústní podobě nejpozději 14 

dní od přijetí dítěte.  

d) První posudková porada po uplynutí 14-ti denní adaptační doby pobytu dítěte a 

návazná reedukační činnost: 

Ze souboru a popisu jednotlivých příznaků, oproštěných od subjektivního hodnocení a 

interpretování posuzovatelů, se po uplynutí adaptační doby na posudkové poradě vysledují, tj. 

vyhodnotí, za přítomnosti všech pedagogických pracovníků, včetně etopeda a psychologa, 

obecné vzorce interakcí a typické projevy chování dítěte, včetně dynamiky vývoje a popisu 

jeho výrazných osobnostních vlastností.  

Na této posudkové poradě skupinový vychovatel a třídní učitel zhodnotí projevy dítěte 

v adaptačním období a předloţí ke konzultaci s přítomnými odbornými pracovníky návrh 

výchovných a vzdělávacích priorit, včetně doporučení osvědčených metod a konkrétních 

způsobů jejich dosaţení. Významné je také uvedení metod a postupů, které se neosvědčily. 

Na základě těchto informací, včetně informací dostupných z anamnézy a vstupního 

diagnostického rozhovoru, etoped za spolupráce dalších pedagogických pracovníků formuluje 

(potvrdí nebo koriguje) první pracovní hypotézu příčin problémů dítěte a sestaví v základních 

bodech příslušnou strategii postupu, která bude mít písemnou podobu v individuálním 

programu rozvoje osobnosti. (model případové práce) 

V dalším období vychovatel (učitel) pracuje s dítětem dle stanoveného a posudkovou poradou 

schváleného „programu rozvoje“, který je průběţně hodnocen a v  případě potřeby 

modifikován. Jedná se o standardní program, který je individuálně vytvářen pro kaţdé dítě po 

14-ti denní adaptační fázi pobytu a vţdy na pravidelných jednáních posudkových porad, které 

probíhají 1x týdně, je vyhodnocována jeho úspěšnost a je dále konkretizován pro následující 

období.  



U závažných výchovných a osobnostních problémů, projevujících se výrazným a ohroţujícím 

maladaptivním chováním, je nutné jasně strukturovat hlavní problém a jeho zvládání rozloţit 

do řady dílčích specifických cílů, které budou pravidelně vyhodnocovány. Takto náročný 

individuální program, modifikující problémové chování v malých krocích a pracující s 

kaţdým jeho dílčím prvkem, bude realizovat etoped nebo psycholog, a to většinou na základě 

tzv. zakázky posudkové porady. V takových případech, kdy na základě návrhu kteréhokoliv 

pedagogického pracovníka posudková porada schválí a potvrdí potřebu této odborné zakázky, 

určený odborný pracovník dítě začlení do individuálního výchovně terapeutického programu 

a pravidelně při následujících poradách informuje o dosaţených výsledcích, případně podává 

další relevantní informace a konzultuje související okolnosti a potřebná opatření. 

Průběţné záznamy o této individuální práci vede v tiskopise „Individuální výchovně 

terapeutický program pomoci“. (Je zde již podrobněji zaznamenávána práce s klientem, 

včetně dílčích úkolů, metod a doporučení) 

Kaţdý pedagogický pracovník se tak v potřebných případech kdykoliv můţe obrátit 

s konkrétně specifikovanými poţadavky (intervence k dětem, terapeutické činnosti, tzv. 

„zakázky“) na psychology nebo speciální pedagogy, kteří je v rámci svého popisu práce plní a 

výstupy včetně doporučení pravidelně sdělují na týdenních posudkových poradách.  

e) Závěrečná fáze pobytu dítěte v diagnostickém ústavu: 

Přibliţně po šestém týdnu dvouměsíčního pobytu (stanovuje se individuálně) dochází v rámci 

jednání posudkové porady k závěrečnému vyhodnocení úspěšnosti a efektivnosti 

individuáních programů rozvoje osobnosti dítěte, které jsou v gesci skupinových vychovatelů 

a třídních učitelů.  

Tým pedagogických pracovníků v tomto závěrečném období komplexně vyhodnotí 

charakteristiky diagnostického pobytu, efektivitu a úspěšnost realizace individuálních 

programů rozvoje osobnosti (primární posouzení ze strany příslušného etopeda, třídního 

učitele a skupinových vychovatelů, za spoluúčasti dalších odborných pracovníků) a rozhodne 

o dalším umístění dítěte do příslušných školských zařízení. Na rozhodování se podílí celý tým 

pedagogických pracovníků, účastnících se posudkové porady. Při rozhodování o typu 

optimálního následného umístění dítěte (dětský domov nebo dětský domov se školou) má 

významnou roli názor určeného etopeda a skupinových vychovatelů, ale kompetence pro 

výběr konkrétního školského zařízení v spádové síti diagnostického ústavu nebo mimo něj má 

etoped – koordinátor, disponující údaji o volných kapacitách i konkrétních podmínkách. Při 

sporných situacích rozhoduje ředitel. 

Na podkladě jednání posudkové porady zpracovává etoped výstupní program rozvoje 

osobnosti dítěte, se zaměřením na středně a dlouhodobou strategii postupu (tj. doplní stávající 

individuální program o další svá zjištění i zkušenosti jiných odborníků, interpretuje a 

zobecňuje poznatky). 

Výstupní individuální program rozvoje osobnosti je součástí etopedického hodnocení, které 

tvoří závěr celkové výstupní zprávy o dítěti (komplexní diagnostiky), předávané 

v přiměřeném rozsahu a formě dalším oprávněným subjektům.  

f) Závěrečné etopedické hodnocení má následující strukturu (je součástí závěrečné zprávy): 

Popis vstupní zakázky (údaje z anamnézy a z reedukačních priorit stanovených 

v individuálním programu rozvoje osobnosti na počátku diagnostického pobytu),   etopedická 

diagnóza, vyhodnocení úspěšnosti vstupní zakázky, strategie řešení, prognóza dalšího 

vývoje ve vztahu k reálné situaci dítěte. (Podrobněji viz. kapitola „Struktura závěrečné zprávy 

o dítěti“) 



Strategie řešení a prognóza dalšího vývoje je podstatou výstupního programu rozvoje 

osobnosti (resocializačního programu). 

Důleţitou prioritou při následném umísťování dětí je zachování pozitivních kontaktů s jejich 

rodinou (tj. dostupnost pro rodiče) a mezi sourozenci (společné umísťování sourozenců, 

pokud není jejich vzájemné ovlivňování kontraproduktivní ve vztahu k výchovným 

záměrům).  

Součástí pracovních povinností etopeda-koordinátora a psychologa je po odchodu dítěte 

pravidelné ověřování plnění stanovených cílů osobnostního programu rozvoje, jeho potřebné 

modifikace a posouzení dítěte z hlediska zajišťování specifických výchovných a vzdělávacích 

potřeb (tj. nejméně 2x ročně).  

 

3. Struktura závěrečné (výstupní) zprávy o dítěti  

a) Údaje osobní, rodinné a sociální anamnézy (zpracovává sociální  úsek) 

b) Popis vstupní zakázky – etopedický důvod k přijetí (vyhotovuje etoped, u soudně 

nařízených pobytů jiţ částečně bývá součástí dodaného osobního spisu dítěte) 

c) Výsledky komplexní diagnostiky (pedagogické, etopedické, psychologické): 

c1) Škola, hodnocení učitelů (garantem je vedoucí učitel)  

- Popis adaptace a chování ve škole, proţívání školního prostředí, vztahy, role, 

sebepojetí, postoje, schopnost samostatné práce, motivace, akceptace reţimu, 

reakce na ocenění, povzbuzení nebo výtky (tj. etopedické posouzení)… 

- Hodnocení kognitivních procesů, schopností, znalostí, vědomostí, dovedností, 

zájmů, profesní orientace (na tomto základě je následně individuálně 

zpracován školní vzdělávací program pro daného ţáka) 

-Individuální program rozvoje osobnosti - s důrazem na specifičnosti školního 

prostředí, výsledky pedagogické diagnostiky a edukační priority, tj. školní 

vzdělávací program 

c2) Hodnocení vychovatelů (garantem poţadované úrovně obsahového i formálního 

zpracování je příslušný etoped). 

Jde o charakteristiku chování a jednání dítěte dle rámcově zpracované osnovy 

na základě systematického cíleného pozorování ve výchovné skupině a při 

individuálních kontaktech s vychovatelem (tj. primární je pohled a zkušenosti 

skupinových vychovatelů).   

 c3) Závěry psychologického vyšetření - posouzení osobnosti a intelektu,  

včetně dílčích specificky psychologických doporučení vyhotovuje příslušný 

psycholog, obecné závěry, stanoviska a doporučení, včetně prognózy, mající 

vztah k resocializačnímu programu budou etopedem zapracovány ve 

výstupním programu rozvoje osobnosti.  

c4) Etopedické hodnocení: (zpracovává komplexní informace a vyuţívá poznatků a 

zkušeností všech pracovníků) 

- Vstupní zakázka  

Stručná charakteristika vstupního problému, vyplývající z anamnézy i 

ze základních priorit  sestaveného individuálního programu rozvoje 



osobnosti. Jedná se obecně o etopedické důvody k umístění dítěte do 

speciálního školského zařízení, doplněné jejich další specifikací na 

základě diagnostiky chování dítěte v době adaptační fáze pobytu.  

- Etopedická diagnóza  

Vypovídá o rozsahu, stupni a typu sociální narušenosti dítěte, mající 

vyjádření v jeho chování. Stanovuje příčiny a analyzuje jeho projevy, 

včetně sociálních důsledků. 

- Vyhodnocení úspěšnosti vstupní zakázky 

Vyhodnocuje úspěšnost pobytu dítěte ve vztahu k  vstupním 

charakteristikám etopedické zakázky a míře úspěšnosti plnění 

stanovených výchovně vzdělávacích priorit.   

  - Strategie řešení  

tj. výstupní program rozvoje osobnosti dítěte, zahrnující  

doporučené metody a postupy 

- Prognóza dalšího vývoje ve vztahu k reálné situaci dítěte 

 

VIII. Model interdisciplinárního překrývání oborů etopedie a 
psychologie (vymezení role etopeda a psychologa ve speciálním 
školském zařízení) 

 

Předmět péče  etopedie-  rozvoj, výchova a vzdělávání dětí a mládeţe sociálně narušené - má 

velmi blízko (částečně se překrývá) s psychologickými obory: 

a) vývojovou psychologií (problémy narušeného vývoje) 

b) pedagogickou psychologií (vztahové normy pedagog – ţák, psychologické 

zákonistosti procesu učení….) 

c) sociální psychologií (sociální dynamika, interakce, role, sociální začlenění, 

společenské skupiny….)  

d) patopsychologií (hraniční psychické procesy, stavy a vlastnosti….) 

Při psychologické diagnostice se vytváří: 

a)  psychologická diagnóza (psychologická diagnostická klasifikace, popisující hlavní a 

vedlejší symptomy a projevy poruchy) 

b)  popis poškození, ke kterému porucha vede, dopady v sociálním prostředí (péče o 

sebe, ve vztahu k domovu, rodině, práci) a popis současných osobnostních 

vlastností a způsobů zvládání stresu 

c)  popis významných souvisejících faktorů, přidružených ke klinickému stavu a 

ovlivňující jej (negativní vlivy prostředí v rovině psychologické, materiální i 

kulturní).  

Etopedická diagnostika se zaměřuje na projevy sociální narušenosti, které mohou vytvářet 

širokou symptomatologii v oblasti poruch chování, proţívání, přizpůsobení a vztahů, tedy 



zřetelně i v oblastech sledovaných v rámci psychologické diagnostiky (např. body b, c 

psychologické diagnostiky). 

Stejně jako psychologická diagnostika je etopedická diagnostika zaloţena na snaze o 

porozumění problémovému chování dítěte ve vztahu k jeho osobnostním charakteristikám, 

psychosociálním vlivům a vývojovému aspektu. 

Rozdíly v etopedické a psychologické diagnostice vyplývají především z odlišnosti 

základních cílů a pouţitých metod.  

Těţiště práce etopeda je v analýze sociální narušenosti dítěte. Důraz je kladen na sociální 

rozměr diagnózy, vycházející ze systémově kontextuální analýzy problému.  Rozsah a typ 

sociální narušenosti zkoumá na základě identifikace nevhodného chování, situační a funkční 

analýzy, které probíhají v rámci procesu reedukace dítěte a diagnostika má tedy charakter 

vzestupné spirály. 

Etopedická diagnóza vyuţívá poznatky z psychologické, pedagogické i sociální diagnostiky a 

vytváří speciální strategii řešení sociální narušenosti na  úrovni všech jejich projevů 

prostřednictvím speciálně pedagogických metod a postupů.  

Etopedická diagnóza, která je součástí komplexního etopedického hodnocení (zahrnujícího 

popis problému- tj. vstupní zakázku, etopedickou diagnózu, vyhodnocení úspěšnosti „léčby“ a 

výstupní program rozvoje osobnosti, obsahující strategii řešení a prognózu vývoje), se prolíná 

s psychologickým vyšetřením především v oblasti popisu současných výrazných osobnostních 

vlastností a způsobů zvládání stresu, tedy v oblasti aktuálního hodnocení fungování dítěte 

v sociálním kontextu. 

Přínosný rozdíl v rámci odlišných diagnostických postupů je především v pouţité metodě a 

vymezení základního cíle diagnostiky.  

Těţiště práce psychologa je psychodiagnostika jedince s cílem popisu struktury jeho 

osobnosti. 

Těţiště práce etopeda je v popsaných postupech tvorby etopedické diagnózy, které nemají 

charakter standardizovaného testování a jsou kontinuální součástí reedukčního procesu.  

Garantem a vedoucím pracovníkem pedagogického týmu, odpovědným za komplexní 

zpracování a interpretaci zjištěných údajů, včetně tvorby efektivního resocializačního 

programu, je ve školských speciálních zařízeních speciální pedagog - etoped. 

Etopedického hodnocení ve své komplexnosti musí vyuţívat a interpretovat výsledky 

psychologického vyšetření, včetně příslušné etopedické diagnózy. Psychologická diagnostika 

je ovšem samostatnou součástí komplexní diagnostiky dítěte a jako taková specificky 

přesahuje etopedické hodnocení. 

 

IX. Dodatky a doporučení k etopedickým činnostem 
v diagnostickém ústavu:  

 

Individuální program rozvoje osobnosti, stanovený zákonem č. 109 jako povinná součást 

dokumentace o dítěti, můţe být v  podmínkách DDÚ zpracováván ve dvou modifikacích: 

a) Standardní program, vytvořený po 14-ti denní adaptační době u všech přijatých 

dětí k diagnostickému pobytu. Jeho návrh sestavuje a předkládá ke konzultaci 

v rámci školní posudkové porady třídní učitel (vzdělávací priority mají formu 



školního vzdělávacího programu) a v rámci posudkové porady výchovného úseku 

skupinový vychovatel. Garantem etopedické části programu je etoped.  

Program vyjadřuje edukační priority pro dané dítě a kromě stanovení základních a 

zřejmých dlouhodobých cílů musí být zaměřen také k specifickým dílčím úkolům, 

postupně zvládaným a modifikovaným v průběhu diagnostického pobytu. Jeho 

důleţitou součástí je popis konkrétních metod a postupů, které se dle osobní 

zkušenosti pedagogických pracovníků diagnostického ústavu osvědčily, vedou 

k cíli a mohou je doporučit. Významnou informační hodnotu má i popis těch 

metod a přístupů, které se naopak ve vztahu k dítěti neosvědčily. 

b) Výstupní program, obsahující strategii řešení etopedických problémů dítěte, 

vytvořený v závěrečné fázi pobytu dětí, sestavuje etoped. Vyuţívá svých poznatků 

z diagnostické (výchovně terapeutické) činnosti i poznatků všech dalších 

odborných pracovníků a rozpracovává stávající standardní program na základě 

dostupných podkladů z hlediska střednědobé a dlouhodobé strategie.  

Závěrečná zpráva je vypracována týmem pracovníků, kteří se pod ní podepisují. 

Etoped je jejím garantem, který dohlíţí na dodrţování její obsahové i strukturální 

charakteristiky a je oprávněn v tomto smyslu provádět její finální úpravu. (Změnu nebo 

opravu nepřesných, neodborných, neodpovídajících, emočně subjektivně zabarvených nebo 

zavádějících sdělení.) Významné změny nebo korekce původního obsahu jednotlivých 

součástí zprávy musí vţdy konzultovat s příslušným pracovníkem, který ji zpracoval a 

odpovídá za její správnost. (Rozdílný pohled a odlišné hodnocení dítěte ze strany jednotlivých 

pracovníků podílejících se na sestavení zprávy nemusí znamenat její sníţenou kvalitu, ale 

etoped by měl tyto případné rozpory ve svém hodnocení příslušně interpretovat.  V tomto 

smyslu bývá poměrně časté odlišné hodnocení dítěte od učitele a vychovatele, neboť ve škole 

můţe mít dítě jinou roli neţ ve výchovné skupině a tudíţ se můţe velmi odlišně chovat.) 

Závěry psychologického vyšetření, přestoţe se mohou obsahově částečně překrývat se 

sdělením etopedické diagnostiky, by měly zůstávat součástí ucelené psychologické zprávy a 

etoped by tyto informace měl vyuţít (interpretovat) ve svém závěrečném sdělení.   

Etopedická diagnostika je komplexní vysoce odborná činnost, kterou provádí příslušně 

kvalifikovaný speciální pedagog- etoped.  

Etopedické hodnocení je termín, kterým v této práci vymezuji především celkovou obsahovou 

strukturu závěrečného písemného sdělení etopeda ve výstupní zprávě o dítěti. Součástí 

etopedického hodnocení je tedy i etopedická diagnóza, vyuţívající poznatků 

z psychologického vyšetření.  

Po obsahové stránce etopedické hodnocení tedy obsahuje etopedickou diagnózu, k čemuţ 

vyuţívá, interpretuje a zpracovává údaje zjištěné také z psychologického vyšetření. (Ovšem 

vymezení a chápání rozdílů mezi pojmy etopedické hodnocení, etopedická diagnostika a 

etopedické posouzení povaţuji za věc konsensu v rámci terminologie)  

Etopedické posouzení v této práci zachycuje pouze dílčí aspekty etopedické diagnostiky nebo 

etopedického hodnocení a je nedílnou součástí práce všech pedagogů. (Tento termín odpovídá 

terminologii uvedené v katalogu prací příslušné kapitoly) 

Doporučení ve vztahu k struktuře a obsahu práce vychovatelů a etopedů: 

Vychovatelé zařazení v 9. aţ 11. platové třídě si svou přímou výchovnou činnost plní dle 

příslušného popisu práce a rozpisu sluţeb u přidělené výchovné skupiny, vychovatelé 

zařazení do 12. platové třídy mohou kromě práce u svěřené skupiny, která zůstává stěţejní, 



také pracovat s výběrovou skupinou nebo individuálně se svěřeným dítětem. Rozsah jejich 

týdenní pracovní doby, struktura a obsah činností musí odpovídat potřebám organizace a 

kvalifikačnímu zařazení. 

Etoped (speciální pedagog) si rozsah své přímé pedagogické práce s dětmi můţe dílčím 

způsobem plnit v rámci frontální skupinové práce (tj. práce s celou výchovnou skupinou), 

částečně s výběrovou skupinou a individuální činností s dítětem. Obsah jeho práce musí 

odpovídat kvalifikačnímu zařazení. V případě přímé pedagogické činnosti se bude jednat o 

odborné činnosti, směřované k „etopedické zakázce“ a procesu etopedické diagnostiky. 

Podíl a strukturu jednotlivých činností určuje jeho nadřízený ve shodě s aktuálními potřebami 

organizace. Součástí pracovních povinností etopeda je obsahová kontrola a garance struktury 

výstupních závěrečných zpráv o dětech a kompletování příslušných výstupních individuálních 

programů rozvoje osobnosti.  

Platí obecné pravidlo, ţe veškerá přímá práce pedagogických pracovníků je písemně 

průkazným způsobem dokladována.  

 

X. Propojenost etopedických činností s charakteristikami 
kognitivně behaviorální terapie v podmínkách ústavní péče 

 

1. Aplikace přístupů kognitivně behaviorální terapie v podmínkách ústavní péče 

 (Obsahová, strukturální a metodická příbuznost postupů KBT s etopedickými cíly, 

etopedickou diagnostikou a aplikací výchovně terapeutických a reţimových přístupů)  

V podmínkách ústavní a ochranné výchovy zajišťovanými v rámci speciálních školských 

zařízení a ve vztahu k častým osobnostním charakteristikám umísťovaných dětí povaţuji za 

výhodné vycházet při diagnostice i aplikaci  výchovně terapeutických metod a postupů 

z ověřené struktury kognitivně behaviorální terapie. 

Cíle etopedie (rozvoj, výchova a vzdělávání sociálně narušených dětí), která prostřednictvím 

etopedické diagnostiky, identifikující a analyzující problémové chování, vytváří etopedickou 

diagnózu, charakterizující rozsah, typ a stupeň sociální narušenosti, jako nutné východisko 

dalšího resocializačního a reedukačního působení, jsou velmi blízké cílům kognitivně 

behaviorální diagnostiky. Ta je také směrována k přesnému popisu a analýze problémového 

chování a následně k volbě nejvhodnějších metod nápravy v rámci přístupů kognitivně 

behaviorální terapie.  Psychologická diagnostika, zjišťující strukturu osobnosti a její rysy, je 

v tomto případě nikoliv cílem, ale prostředkem k dosaţení cíle, tedy změny chování a jeho 

prostřednictvím i změny osobnosti. 

2. Principy, charakteristiky a metody kognitivně behaviorálního přístupu 

1. Kognitivně behaviorální terapie (KBT) klade důraz na zkušenosti jedince získané během 

ţivota a vychází z vědecky ověřeného předpokladu, ţe poruchy chování jsou ve své podstatě 

naučenými reakcemi, podléhajícími zákonům učení a musí tedy podléhat principům 

přecvičování a odučování. Terapie KBT se teoreticky opírá o několik základních typů učení, 

jako je klasické podmiňování, operantní podmiňování, sociální učení a kognitivní učení. 

2. Chování je povaţováno za výslednici sloţité souhry osobních a situačních faktorů, kdy 

dochází k interakci mezi vnitřními psychickými proměnnými a proměnnými vnějšími, 

situačními. Významným faktorem naučeného chování jsou kognitivní sloţky osobnosti, které 

určují charakteristiku vnímání, zpracování a interpretaci informací. Důraz je kladen na vztahy 



s dalšími lidmi, neboť většina příčin a cílů chování, obsahů myšlení a zdrojů emocí je 

determinována interpersonálním kontextem a blízké sociální okolí se stává významným 

zdrojem motivace. Způsob, jak si jedinec utváří pohled na sebe ve vztahu k druhým, je 

významnou součástí jeho osobní charakteristiky. 

3. Jako základní předpoklady poţadované změny chování je vnímána změna prostředí, princip 

rozloţení sloţitého chování na jednodušší a moţnost jeho změny v postupných, jasně 

definovaných krocích, průběţně monitorovaných a vyhodnocovaných. Současně je kladen 

důraz na roli kognitivních procesů při vnímání sebe sama, sebehodnocení, sebeřízení, a roli 

jazyka při vývoji sebepojetí, včetně introspekce. Významné jsou techniky změny chování, 

které v sobě zahrnuje modalitu motorického chování i fyziologických, emotivních a 

kognitivních procesů.  

4. Původ většiny osobnostních problémů je mnohafaktorový a lze jim porozumět ve spojení 

s minulým vývojem a aktuální situací. Důleţitým principem je racionální a konkrétní 

pojmenování problémů, včetně vyhodnocení typu, intenzity a frekvence příznaků. Analýza 

chování je prováděna v kontextu jeho příčin i následků, včetně souvisejících modifikujících 

faktorů.  

5. Před terapeutickým nebo výchovným působením je nutné úvodní posouzení, které 

systematickým způsobem odkrývá povahu a zdroj obtíţí, včetně hypotézy vysvětlení 

problémů. 

6. Důsledná diagnostika se opírá se o sběr informací popisujících aktivitu osoby v modalitách 

jejího chování, proţívání a poznávání. Kaţdá z těchto 3 modalit vyţaduje další popis pomocí 

dimenzí intenzity, četnosti a trvání příznaků.  

7. Mezi základní rysy KBT patří:  

a) krátkodobost a časová omezenost (cca několik týdnů aţ měsíců) 

b) strukturovanost a převáţná direktivita (realizuje předem dohodnutý strukturovaný program, 

zacílený na zvládnutí konkrétních problémů a cílů) 

c) zaměřuje se na řešení současných, ohraničených problémů a faktory problémy udrţující   

d) stanovuje konkrétní, funkční a dosaţitelné cíle, jejichţ plnění průběţně monitoruje 

e) zaměřuje se na konkrétní změny v ţivotě  

f) je edukativní a směřuje k soběstačnosti klienta 

g) vychází z ucelené teorie vzniku a udrţování psychických poruch, klade důraz na vědeckost 

(sbírá konkrétní fakta, vytváří hypotézy a empiricky je prověřuje)  

8. Struktura kognitivně behaviorální terapie je blízká struktuře etopedické diagnostiky, která 

z ní můţe vycházet. Mívá následující přehledné členění, kdy se postupuje po konkrétních 

stupních: 

a) Předběžné orientační vyšetření. 

Jeho cílem je navázat s klientem potřebný kontakt, zjistit jeho interpretaci problémů, 

postoje, stanoviska, nebo rizika výchovného a terapeutického vedení. Toto předběţné 

vyšetření je jiţ součástí terapie, kdy klient dostává první potřebné informace a můţe být 

počátkem vytvoření terapeutického vztahu. 

b) Podrobné kognitivně behaviorální vyšetření (assessment) 

Jedná se o podrobné vyšetření problémů a jejich vzniku, opírající se o diagnostiku 

současných způsobů myšlení a chování, včetně zjištění ţivotní historie klienta a jeho 



současné situace. Při vyšetření se vyuţívá všech dostupných anamnestických údajů, 

doplněných aktuálně jištěnými údaji na základě kognitivně behaviorálního rozhovoru, 

pozorování, ale i sebesledování a sebeposuzování klienta. V tomto smyslu je vyšetření 

procesem, který probíhá v průběhu celé terapie a jehoţ výsledkem by měla být „pracovní 

hypotéza“, formulující charakteristiku poruchy, včetně spouštějících a modifikujích 

faktorů. 

Na zákadě poznatků získaných podrobným vyšetřením se provede behaviorální, 

kognitivní a funkční analýza, která umoţní celkový popis problému, včetně mechanismu 

jeho vzniku a rozvoje. 

c) Behaviorální analýza 

Behaviorální analýza představuje analyzování a popis problému v rámci schématu A-B-

C, kde A označuje jeho příčiny, tedy situační spouštěcí faktory, B označuje projevy 

vlastního problémového chování, zahrnující tělesné příznaky, emoce, motorické projevy 

– tedy zjevné chování a kognitivní procesy. C popisuje následky tohoto konkrétního 

chování, které lze analyzovat z hlediska časového trvání na krátkodobé nebo dlouhodobé, 

případně z hlediska typu souvisejících emocí na pozitivní a negativní.  

Prakticky jde o popis problému klienta obsahující situaci co se s ním děje, jak se chová, 

co dělá, co si myslí, čím je to vyvoláno, co očekává a jaké to má následky. 

d) Kognitivní analýza 

Kognitivní analýza se samostatně zabývá specifickými kognitivními procesy, které 

mohou být u některých typů poruch a problémů klíčovými faktory, podílejícími se na 

jejich vzniku, udrţování i následcích. Jedná se o chybné atribuce, očekávání, interpretace 

nebo přesvědčení, často vytvářející dysfunkční kognitivní schémata, prostřednictvím 

kterých jedinec vnímá sebe i okolí a která způsobují jeho maladaptivní chování. Cílem je 

pomáhat klientovi, aby si uvědomil souvislost mezi těmito schématy a vlastním 

chováním.  

e) Funkční analýza 

Funkční analýza slouţí jako východisko k sestavení modelu terapie. Terapeut vyhodnotí 

veškeré získané údaje, včetně relevantních údajů od dalších zúčasněných osob a pokusí se 

vytvořit hypotézu, která vysvětluje a odpovídá na otázky, co udrţuje problémové chování 

klienta, jakou funkci má toto chování v jeho ţivotě, co jej posiluje, jaké zisky mu přináší  

a jak ovlivňuje jeho systém mezilidských vztahů a sociálních vazeb. Důleţitou součástí 

funkční analýzy je popis klientových předností i nedostatků, jeho schopností, dovedností 

a znalostí. Tyto údaje musí být dále vyuţity při vlastním průběhu terapie. 

f) Formulace problému (dílčích problémů) 

Na základě komplexně zjištěných údajů lze předběţně formulovat problém, který vychází 

z jeho psychologického popisu v kontextu aktuální ţivotní situace a následně je jasně 

definován v podobě konkrétní zakázky (nemá podobu diagnózy, ale aktuální „potřeby“). 

g) Stanovení cílů 

Stanovení cílů terapie vyplývá z formulace problémů, kdy ke kaţdému definovanému 

problému lze přiřadit specifický cíl. Tyto cíle by měly být klientem dosaţitelné, 

konkrétní, prakticky měřitelné, pozitivně formulované (nikoliv co nesmí, ale co bude) a 

funkční, tedy pro klienta smysluplné, přinášející mu prospěch. (Pokud se terapeut 

s klientem na stanovování cílů shodnou, je vhodné je společně sepsat.) 

h) Vytvoření terapeutického plánu 



Terapeutický plán předpokládá rozloţení problému do dílčích cílů a naplánování jejich 

postupného zvládání a řešení. Je nutné sestavit jejich hierarchii a soustředit klientovo úsilí 

na zvládání vţdy pouze jednoho, maximálně dvou souběţných cílů. Výslednému 

rozhodnutí o volbě cílů by měl předcházet edukativní rozhovor s klientem a vzájemná 

dohoda o postupu. 

ch) Terapie problémového chování (postup a metody)  

Podstata terapie problémového chování spočívá ve změně spouštěčů, kognitivních 

procesů i jeho následků tak, aby cílové chování přestalo být funkční a bylo nahrazeno 

chováním jiným, adaptivním. Metody, které pouţívá, lze rozdělit dle jednotlivých 

modalit, na které cíleně působí. Jedná se o metody zaměřené na ovlivnění tělesných 

příznaků (zklidňující dýchání, svalová relaxace, nácvik uvolnění prostřednictvím 

biofeedbacku..),  metody ovlivnění zjevného chování (systematická desenzibilizace, 

expozice, behaviorální modifikace, sociální učení, hraní rolí…..), metody zaměřené na 

ovlivnění kognitivních procesů (zastavení myšlenek, odvedení pozornosti, kognitivní 

restrukturalizace - identifikace a odstraňování kognitivních omylů, iracionálních 

přesvědčení a dysfunkčních schémat..),  metody zaměřené na ovlivnění emočních procesů 

(nácvik kontroly hněvu, autoinstrukce, znovuproţívání traumatické události a její 

zpracování do proţitkových a kognitivních schémat, cvičení zacílené na sniţování pocitů 

studu, humor…) a komplexní metody, tj. metody sestavené z několika postupných 

technik, vytvářejících komplexní cílené tréninkové programy (nácvik zvýšené odolnosti 

zvládání stresu, nácvik zvládání úzkosti, nácvik sociálních dovedností, nácvik řešení 

problémů, terapie impulzivity a agresivity…).  

Kognitivně behaviorální terapie vyuţívá široké kontinium vzájemně propojených metod, 

které mohou být škálově situované od nejvíce behaviorálně zaměřených, jako jsou 

například metody modifikace chování nebo nácvik sociálních dovedností, aţ po výrazně 

kognitivně zaměřené reatribuční terapie, nebo terapie zacílené na změnu schémat. 

Významným faktorem je úroveň motivace klienta i míra schopnosti jeho sebereflexe. 

V podmínkách speciálních školských zařízení, kde se často pracuje s dětmi s velmi 

nízkou motivací ke změně, je stěţejní metodou modifikace chování (viz. dále), která 

v sobě obsahuje silný motivační potenciál.  

i) Ukončení terapie 

Pokud klient dosáhne vytyčených cílů, coţ souvisí s dosaţením úrovně samostatného 

zvládání a řešení problémů, terapii je moţno ukončit. O této skutečnosti je předem 

informován. V závěrečních sezeních je vypracován tzv. krizový plán, jak do budoucna 

postupovat, pokud se potíţe a problémy vyskytnou znovu. Současně tento plán 

upozorňuje na potenciální rizika a doporučuje jak v daných situacích nejlépe jednat a 

vyuţívat získaných vědomostí a schopností. Je vhodné v závěrečném sezení dohodnout 

ještě několik kontrolních setkání, ve kterých bude konzultována a zhodnocena situace 

vţdy za uplynulé období.   

3. Modifikace – tvarování chování 

Modifikace chování (behaviorální modifikace) je skupina technik stojících nejblíţe pozicím 

krajního behaviorismu. Jedná se o terapii cíleně pracující  s podmíněnými spoji, které se 

vytvářejí mezi vnějším podnětem a vnitřními emočními stavy. Vyuţívá důsledně učení typu 

A-B-C (podnět, reakce, posílení), kdy na principu klasického a operantního podmiňování 

dosahuje celkové poţadované změny prostřednictvím postupných změn reakcí. Tento proces 

se také nazývá tvarování chování. Mezi spektrum metod modifikujích chování patří pozitivní 



posilování (podmíněná reakce je posílena pozitivním podnětem – tzn. odměnou), negativní 

posilování (podmíněná reakce je posílena odstraněním averzivního podnětu – tzn. svým 

chováním se vyhne nepříjemné okolnosti, povinnosti), diferenční zpevňování (cíleně vyuţívá 

pozitivní i negativní posilování), vyhasínání (zadrţování pozitivního posilujícího podnětu po 

reakci), trest-averzivní podmiňování (předkládání podmíněného averzivního podnětu po 

reakci), postupné přibliţování (přibliţování se k cílovému poţadovanému chování v řadě 

předem stanovených postupných kroků), behaviorální úkol (zadání, které má klient splnit 

mezi terapeutickými setkáními), behaviorální smlouva (dohoda uzavřená mezi klientem a 

terapeutem, vymezující očekávané chování a systém následků vyplývajících z jeho plnění i 

neplnění). Součástí metod modifikace chování je manipulace s vnějším prostředím.  

 

Základní teze, premisy a postupy tvarování chování: 

Pro úspěšné pedagogické působení je potřebné si uvědomit několik obecně platných tezí, 

schematicky popisujících moţnosti řešení a vývoje problému agresivního (maladaptivního) 

chování:  

Chování je produktem osobnosti a situace, jejich interakcí. 

Správná diagnostika musí správně zhodnotit, interpretovat chování dítěte v kontextu 

konkrétního sociálního systému. 

Mylná interpretace chování může vést k chybnému pedagogickému působení. 

Je nutné analyzovat zisky problémového chování – tj. jakou potřebu dítěti saturují, případně 

proti komu nebo čemu je zaměřeno. 

Změna chování je možná na základě změny osobnosti nebo situace. 

Změna vývojového trendu osobnosti je možná na základě změny prožívání, myšlení nebo 

jednání (emoce, kognice, praxe). 

Změna situace je nejúčinněji zprostředkovaná účastníky situace. 

Pedagog je (měl by být) nejvýznamnějším účastníkem situace. Chce-li změnit chování dítěte, 

musí změnit svoje chování - tím významně mění situaci. 

Změněná situace dílčím způsobem mění jednání, myšlení a prožívání dítěte, čímž postupně 

mění jeho osobnost. 

Metodou změny chování může být jeho „tvarování“, tj. modifikace chování na  principu 

aplikace jeho důsledků. 

Modifikace chování se realizuje v malých krocích formou postupného přibližování žádoucímu 

cíli (metoda postupného přibližování) na základě utlumení nevhodného chování a posílení 

chování požadovaného nebo alternativního.  

Princip metody – každý má svobodnou volbu, ale musí nést její důsledky 

 

Důsledky chování:  

a) sociální (pochvala, ocenění, povzbuzení…., předpokladem je vytvořený pozitivní emoční 

vztah dítěte k pedagogovi, umoţňující jeho neformální sociální kontrolu) 

b) v činnosti dětí (posílení preferovaných aktivit) 

c) hmotné (odměny, kapesné, věcné ceny….) 



d) symbolické (body, známky, ţetony, mající vztah a propojení se všemi dalšími zmíněnými 

důsledky) 

 

Aplikace důsledků chování a jejich rizika: 

a) Znát přitaţlivost aplikovaných důsledků pro jednotlivé děti (př.: pro někoho je pochvala 

pedagoga neţádoucí, neboť ji pociťuje jako sníţení prestiţe v očích vrstevníků – tj. pedagog 

není přirozenou neformální autoritou). 

b) Přímé napomínání můţe situaci zhoršovat, pokud problémové chování dítěte má původ 

v mechanismu sociální provokace se ziskem upoutání pozornosti – napomínáním se nevhodné 

chování paradoxně posílí.  

c) Častou chybou bývá, ţe pedagogové se zaměřují pouze na korelaci nevhodného chování a 

nedostatečně posilují (tj. přehlíţejí) vhodné chování – tím ho tlumí.  

 

Algoritmus metody „tvarování“: 

a) Sestavit (vymezit) soupis chování, které působí jako problémové – tzv. terčové chování. 

b) Diferencovat chování dítěte (tj. rozlišit kaţdý jeho dílčí prvek) a následně jej modifikovat 

v postupných krocích – s kaţdým prvkem pracovat zvlášť (tj. stanovit priority a neřešit vše 

najednou). 

1.  nevhodné chování utlumit (důsledky, tresty) a vhodné posílit 

2.  nevhodné chování nahrazovat chováním alternativním – postupně vytvářeným  

c) Změnou vlastního chování reagovat na chování dítěte a poskytovat mu odpovídající 

zpětnou vazbu.  

d) Na podkladě supervize přímé edukační činnosti pedagoga analyzovat jeho typy reakcí na 

problémové i podporované chování dítěte (tj. soupis problémového chování - odpovídající 

reakce pedagoga, soupis podporovaného chování - reakce pedagoga) 

e) Vyhodnocení zjištěných reakcí a způsobů zvládání problémového chování dětí s následnou 

potřebnou korekcí. (Lze zjistit, jestli dítě vykazuje stejný repertoár chování, nebo kdy, ke 

komu a proč se chová odlišně. Pedagogové si mohou uvědomit, zda nereagují příliš 

stereotypně a neefektivně. Často se odhalí, ţe jejich reakce na problémové chování dítěte 

nejsou „trestem“, ale naopak působí jako zpevnění – tzn. dítě získává pozornost, prezentuje se 

před kolektivem, zesměšní pedagoga a posílí svou autoritu, tj. dítěti se poskytne očekávaný 

zisk.) 

 

Systémově mohou být metody modifikace chování rozlišeny na metody vyuţívající 

restriktivní přístupy (eliminující postupy a averzivní tlumení) a metody vyuţívající 

konstruktivní přístupy. 

Restriktivní přístupy se zaměřují na systém intervencí vůči problémovému – terčovému 

chování.  Mají za cíl jej oslabovat, sniţovat četnost jeho výskytu nebo jej zcela eliminovat. 

Mezi ně lze zahrnout také postupy vyuţívající fyzickou, mechanickou nebo chemickou 

restrikci. Restriktivní přístup je podstatou trestů, averzivní terapie, nebo metody nazývané 

„time out“, tedy „času bez pozitivního zpevňování“. Jde o výchovnou intervenci, která 

v případě nevhodného chování vyřadí klienta na určitý čas z podnětového prostředí. Škála 

úrovní vyřazení můţe zahrnovat vyloučení z činnosti v kolektivu s moţností jeho pozorování,  



(př. krátkodobé vyloučení ze hry, sportovní aktivity po porušení „pravidel“), nebo odloučení 

do samostatného odděleného prostoru s cílem odstranění rušivých stimulů a zklidnění. 

Vybavení takové místnosti musí odpovídat poţadovaným parametrům a nesmí působit 

hrozivě nebo tísnivě (temnota, malý prostor). Doba trvání „time out“ musí být přiměřená věku 

a psychickému stavu dítěte a jeho pouţití musí být zvoleno vhodně ve vztahu k etiologii 

problému. (Time out není vhodný při autostimulační nebo analgetické agresi.) 

Konstruktivní přístupy nejsou zaměřené na na problémové chování, ale snaţí se budovat 

chování nové, alternativní. Intervence jsou konstruktivní, zaloţené na principu neslučitelnosti 

nového chování s předchozími maladaptivními reakcemi. K tomu jsou vyuţívány metody 

diferenciačního posilování, kdy nové chování je odměňováno a současně původní zůstává bez 

posilujících zisků a postupně jako nadbytečné a nefunkční vyhasíná. 

 

Závěrem kapitoly zabývající se kognitivně behaviorálními přístupy, důleţitými a 

aplikovatelnými při resocializaci dětí v rámci systému náhradní výchovné péče, povaţuji za 

důleţité zdůraznit ještě některé údaje, které dále charakterizují tento systém péče a současně 

ukazují blízkost a propojenost s etopedickými přístupy.  

Míra úspěšnosti kaţdého výchovně terapeutického programu je podmíněna jeho schopností 

motivovat jedince k poţadované změně, coţ tvoří základní výchovisko další práce. Proto 

důleţitou součástí jiţ úvodního setkání (pohovoru) terapeuta s klientem je posouzení jeho 

motivační úrovně a zahájení podpory jeho motivace ke změně, coţ často bývá nejobtíţnější 

část terapie.  Resocializační a reedukační program, mající těţiště v diferenciačním posilování, 

je náročný na jednotnost týmového přístupu a kvalitní spolupráci všeho personálu. Vyuţívá 

strategie motivování ke změně, obsahující motivační rozhovory, kladení splnitelných 

poţadavků, povzbuzování k posilování sebe sama a uţití dovednosti sebeřízení 

(sebesledování, sebehodnocení, sebeposilování). Úspěchy přináší práce na cílech společně 

vytvořených s klientem, vymezených například v podobě uzavřených smluv, zaznamenávání 

pokroku, včetně hraní rolí. Velký význam má práce na podpůrném prostředí, kdy se diskutuje 

o moţných změnách s klientem a současně se kontaktují další důleţité osoby, které poskytují 

programu pomoc a podporu.  Součástí strategií motivování ke změně bývá reatribuční terapie, 

měnící vnímání příčin problémů, včetně vnímání sebe a vlastního vlivu na okolí. 

Dalším významným faktorem determinujícím chování a majícím těsný vtah k riziku vzniku 

závaţnýh poruch chování, včetně agrese a tresné činnosti, je sebeobraz klienta a jeho úroveň 

sebeúcty. Hlavní zdroje sebeúcty, rodina a škola, bývají u dětí s nařízenou ústavní výchovou 

deficitní a alternativní zdroje často patologické. Delikvence a přijímání protispolečenských 

hodnot slouţí těmto mladým lidem s nedostatkem sebevědomí často jako kompenzační 

mechanismus. Dle studií také u určité části dopělých pachatelů trestné činnosti s vysokou 

sebeúctou vzrůstá riziko spáchání trestného činu v situaci, kdy cítí její ohroţení (Toch 1983). 

Prozkoumávání zdrojů sebeúcty a standardů, podle nichţ se klienti posuzují, je důleţitý úkol 

pro diagnostiku a metody zvyšování sebeúcty s cílem zlepšení funkčního sebehodnocení musí 

být podstatnou součástí terapie u těchto osob. 

Kognitivně behaviorální přístupy se efektivně uplatňují v resocializačních programech 

mladistvích pachatelů a v procesu jejich vyhodnocování (Stecher,Davis, 1987).  

Účinné programy zaměřené na práci se skupinami pachatelů vykazují určité rysy, kterými se 

odlišují od neúčinných programů. Mají základ v teoretickém rámci a podporu v empirickém 

výzkumu, zahrnují úvodní posouzení pachatelů, pouţívají strukturovaný program s vysokou 

integritou léčby a jasné, spíše direktivní přístupy (Mc Guire, 2000). 



Domnívám se, ţe podobné principy by měly být obsaţeny i v resocializačních programech 

speciálních školských zařízení a integrální součástí jejich etopedické činnosti. Aby v jejich 

podmínkách mohly být programy účinné, musí být zacílené nejen dle věkových charakteristik, 

ale také dle typu problémů a osobnostní struktury klientů. Dle spektra obtíţí a příčin 

problémového chování se u léčebných a resocializačních programů stanovuje charakteristika, 

nazývaná „principem šířky“. Dle tohoto parametru lze například programy specifikovat pro 

osoby, u nichţ jsou hlavní příčinou problémů výkonové deficity, nedostatky v sociálních 

dovednostech, nebo ve vzdělání a profesní přípravě. Jiné programy mohou být určeny 

osobám, kde hlavní problém vznikl na základě nedostatečné podpory nejbliţšího okolí, 

vnějšími tlaky a znevýhodněním. Odlišnou skupinu by měly vytvářet osoby s výrazně 

disharmonickou strukturou osobnosti, s deformitami sebepojetí, sebeobrazu a postojů. Kaţdý 

zacílený program musí jasně specifikovat, pro koho je určen, jaké má cíle a jakým způsobem 

se mají realizovat. 

 

Posledním důleţitým faktorem, který chci uvést v kontextu aplikace přístupů KBT 

v podmínkách speciálních školských zařízení, je poţadavek sledování, vyhodnocování a 

modifikace terapeutických a resocializačních programů. Pokud jejich účinnost a efektivitu 

nebudeme vyhodnocovat, nemůţeme získávat údaje potřebné pro zlepšení praxe ani si 

nemůţeme být jisti jejich prospěšností. Z metod výzkumu a vyhodnocování účinnosti 

programů lze v praxi specíálních školských zařízení pouţít aplikaci modelu tzv. projektů 

jednotlivých případů (tzv. případové studie).  

Výzkumné projekty jednotlivých případů vycházejí z metodiky kognitivně behaviorálního 

přístupu, kdy je osoba popisována pomocí vztahů mezi faktory kognitivními, emočními a 

behaviorálními. (Při porušení těchto vztahů a nárůstu jejich nesouladu může i drobná 

stresová událost získat charakter spouštěče, startujícího velké problémy a vznik poruchy. 

Prevence i léčba využívá mechanismus úzké propojenosti těchto 3 základních modalit 

osobnosti, kdy cílená intervence působící změnu v kterékoliv její části postupně mění celý 

systém.) Pozorováním a zaznamenáváním změn v modalitě chování v průběhu času 

v souvislosti s řízenými změnami vnějších podmínek je moţné se mnohé dovědět o faktorech, 

které ovlivňují myšlenky, pocity a chování dané osoby, coţ vytváří výchozí pozici pro 

následnou léčbu.  V rámci modelů jednotlivých případů je prospěšné aplikovat v praxi 

speciálních školských zařízení například „model vícečetné základní čáry“ nebo „model 

odebrání,“ které odpovídají principům etopedické diagnostiky i realizaci individuálních 

resocializačních programů. 

Model vícečetné základní čáry předpokládá vymezení problémového chování, tvořící tzv. 

syndrom terčového chování, a jeho následné rozčlenění na více sloţek, vytvářejících 

jednotlivé důleţité symptomy. Tím vytvoříme více specifických cílů pro „léčbu“, kterou pak 

můţeme lépe strukturovat.  Počáteční etapa léčebného programu, zaměřená na sledování a 

zaznamenávání jednotlivých sloţek terčového chování tvoří tzv. základní čáru (Baseline „A“). 

Tato etapa má za úkol zjistit stávající četnost výskytu terčového chování ještě před tím, neţ se 

jej v rámci cíleného programu pokoušíme efektivně ovlivnit. Po určitém období na základě 

systematických záznamů vyhodnotíme tuto počáteční etapu programu, zvolíme 

charakteristiky příslušných léčebných intervencí a zahájením jejich realizace vytváříme 

druhou etapu programu, označovanou jako „léčba B“ (treatment). Po pravidelných etapách 

následuje monitorování zjišťující účinky, tedy efekt léčby dle jednotlivých vymezených 

symptomů. Podstata hodnocení v tomto modelu spočívá v principu, ţe léčbu v různých 

etapách zaměřujeme pouze na jeden vybraný cíl (symptom) a současně monitorujeme celé 

chování, tedy všechny další sloţky syndromu. Tím, ţe kaţdá vybraná sloţka chování má 

rozdílně nastavenou základní čáru i zahájení období léčby, můţeme léčebný program 



v různých etapách vţdy zaměřovat pouze na jeden vybraný cíl za současného monitorivání 

celého syndromu.  Tato metoda umoţňuje posouzení, zda je léčba účinná a současně splňuje 

důleţitý princip tvarování chování. Prakticky si lze tuto metodu představit u časté 

symptomatiky výchovně zanedbaných a citově deprivovaných dětí, kdy celkový syndrom 

problémového chování rozčleníme dle zvolené hierarchie závaţnosti například na sloţky 

agrese, vulgarita, nepořádnost. Tyto sloţky v rámci daného modelu odděleně monitorujeme a 

prostřednictvím léčebného programu, vyuţívajícího příslušně zvolené intervence i motivační 

systém, postupně ovlivňujeme. Důleţitou součástí jsou přehledné grafické záznamy četnosti 

výskytu symptomů v čase i slovní popis. Ideální situace, dokumentující vysokou účinnost 

programu nastane, pokud po stabilní základní čáře dojde k výrazné změně na úrovni etapy B, 

která se dále udrţí.  Pokud ovšem vyhodnocení etapy B nevykazuje cílené změny, je nutné se 

vrátit k počáteční analýze a vytvořit jinak koncipovaný léčebný program, který se opět 

stejným postupem bude průběţně hodnotit. 

Model odebrání vyuţívá principu opakovatelnosti a slouţí k vyloučení jiných faktorů 

vysvětlujících dosaţené výsledky léčebného programu. Po léčebné fázi B se program vrací do 

etapy základní čáry (tj. léčba je odebrána) a tento proces se můţe několikrát zopakovat. 

Současně se vyhodnocují jednotlivé symptomy, jejichţ intentita a četnost by se měly lišit 

v návaznosti na aktuální průběh jednotlivých fází programu. Pokud tomu tak je, lze se 

domnívat, ţe pozitivní změna monitorovaná v etapě léčby není náhodná a vysvětlitelná jinými 

potenciálními faktory, nýbrţ odpovídá zvoleným léčebným postupům.  Přestoţe tento model 

není z etických ani praktických důvodů aplikovatelný v případech, kdy odebrání léčby můţe 

ohrozit zdraví klienta nebo jeho okolí, jeho modifikace se dá vyuţívat v rámci motivačních 

pobídek i diagnostických postupů při přeřazovaná dětí umístěných v systému náhradní 

výchovné péče do odpovídajících výchovně terapeutických a reţimových programů. (Př. Děti 

se závaţnými poruchami chování disociálního charakteru, které jsou umístěné do programu 

zvýšené výchovné péče s pevnými limity a převaţujícím restriktivním reţimem, budou 

motivovány ke změně svého chování, umoţňující přechod do oddělení s více otevřeným 

reţimem a konstruktivními výchovnými postupy. V případě zhoršení jejich chování a 

opětovném objevení problémů se zase navrací do původního reţimu a získávají další 

korektivní zkušenost, pomáhající modelovat jejich chování. Z hlediska účinné motivace dětí i 

snadné realizace modelu odebrání je výhodné, aby rozdílné typy výchovně terapeutických 

reţimů mohly být realizovány v rámci jednoho školského zařízení, coţ zajišťuje vzájemnou 

snadnou prostupnost a odpadá komplikace správního řízení související s přemísťováním dětí 

v rámci různých právních subjektů. Současně jsou vytvořeny podmínky pro nutnou 

propojenost týmu a vysoký standard spolupráce, včetně předávání potřebných informací.) 

Charakteristika značného procenta dětí umístěných do školských zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy vykazuje podobné osobnostní deficity a rozdíly od běţné populace, jako 

byly zjištěny mezi pachateli opakované trestné činnosti v rámci výzkumu a hodnocení 

úspěšnosti resocializačních programů pro mladistvé recidivisty (Dodge, 1986 ). Tyto rozdíly 

se netýkaly pouze dosaţené úrovně morálního vývoje a emocí, ale také kognitivních 

schopností (značná rigidita myšlení se sníţenou schopností vytvářet alternativní způsoby 

řešení problémů....). Proto i program ve speciálních školských zařízeních by měl respektovat 

tyto skutečnosti a aplikovat ověřené metody v rámci etopedických přístupů a etopedické 

diagnostiky. 

Na základě popsaných metod i vlastní praxe se domnívám, ţe přístupy a principy kognitivně 

behaviorální terapie jsou při plnění resocializačních programů v podmínkách ústavní a 

ochranné výchovy nejvýhodnějším a nejlépe aplikovatelným korektivním programem pro 

umístěné děti, který do sebe dokáţe integrovat širokou škálou dalších terapeutických přístupů. 



Současný výzkum v této oblasti vyvrací častou kritiku, která tvrdí, ţe postupy KBT odstraňují 

pouhé příznaky problémů, ale neřeší vlastní příčiny, které jsou ukryty v hlubších strukturách 

osobnosti. Existují výzkumné studie dokládající, ţe postupy KBT eliminují mnohé příznaky i 

bez odhalení nevědomých zdrojů poruchy rané etiologie. Pozitivní efekt dobře prováděné 

kognitivně behaviorální terapie dokládají i funkční zobrazovací metody mozku, 

dokumentující změněnou strukturu neuronálních map, včetně změn reaktivity spojení mezi 

jednotlivými částmi mozku.  



XI. Schéma propojenosti postupů kognitivně behaviorálního a 
etopedického vyšetření (diagnostiky) 

 

KB vyšetření – assesment Etopedická diagnostika 

1.  

behaviorální analýza dle schématu ABC ve 

všech modalitách: motorické chování, 

fyziologické projevy, emotivní procesy, 

kognitivní procesy 

2.  

Kognitivní analýza – analýza myšlení, 

kognitivních schémat, jádrových přesvědčení, 

automatických myšlenek 

 

1.  

identifikace problémového – terčového chování 

2. 

situační analýza – faktory subjektivní a 

objektivní situace dítěte (komplexní analýza 

zahrnující charakteristiku prostředí i osobnosti)  

3. 

Funkční analýza – systémově kauzální 

funkční model poruchy, zahrnující příčiny, 

projevy, modifikující faktory a důsledky 

3. 

Funkční analýza – systémově kauzální funkční 

model sociální narušenosti, vytvořený na 

základě komplexně získaných informací 

(anamnestické údaje a údaje týmu 

pedagogických pracovníků, zpracované 

etopedem) 

4. 

Formulace problému – tj. konkrétní 

formulace základního problému klienta, tj. 

nikoliv diagnostická kategorie, ale konkrétní 

druh obtíţí 

4. 

Etopedická diagnóza – konkrétní formulace 

problému dítěte, vycházející z funkční analýzy a 

popisující rozsah, typ, stupeň a projevy sociální 

narušenosti v rámci dohodnuté standardní 

terminologie, včetně reálné prognózy  dalšího 

vývoje 

5. 

 Stanovení cíle terapie 

5. 

 Individuální program rozvoje osobnosti 

(edukační priority 

6. 

Terapeutický plán -  frekvence setkávání, 

metody, dílčí cíle behaviorální úkoly, způsob 

průběţného hodnocení a monitorování změn 

6. 

Strategie řešení individuálního programu – dílčí 

cíle, metody, způsob hodnocení a monitorování 

změn, včetně způsobů průběţné modifikace 

programu 

 



XII. Psychický model problémového chování dítěte v systému KBT  

 

(vybraná kauza) 

Základní charakteristika dítěte:  

Chlapec, věk 14 let, impulzivní, emočně labilní, s nízkým sebehodnocením, disociální 

chování, častá afektivní agrese (typově agresor nastavený na sebeobranu) 

Postup v rámci schématu ABC: 

A (spouštěče): 

Situace, kdy se dostává do přímého kontaktu s dominantními osobami (vrstevníky – 

chlapci), nebo mladými autoritativními vychovateli - muţi  

B (kognitivně behaviorální analýza): 

Aktuální myšlenky: „Budou s ním problémy. Bude mě chtít zesměšnit, poníţit.“ 

Atribuce: „To dělá naschvál, aby mě provokoval, aby ukázal svou převahu.“ 

Iracionální přesvědčení, kognitivní chyby: „Je to nebezpečná situace, zaměřil se na 

mě, chová se ke mně povýšeně, nesnáší mě.“ 

Tělesné příznaky: Bušení srdce, zrychlené dýchání, svalové napětí, staţený ţaludek 

Emoce: úzkost, strach, pocit křivdy, vztek 

Vlastní chování: motorický neklid, agitovanost, verbální nebo fyzická agrese 

C (následky) 

Krátkodobé (okamţité) – úleva, pocit uspokojení, satisfakce 

Dlouhodobé – nepříjemné důsledky v podobě trestu, sociální odmítnutí  

 

XIII. Model odborných činností a týmové spolupráce při reedukaci sociálně 
narušeného dítěte v rámci postupů KBT  

(vybraná kauza - impulzivní agresor, s deficitem sebeúcty) 

Postup v rámci schématu ABC: 

1. Edukace  (individuální terapeutická práce): 

Vytváření náhledu na problém, vysvětlení jeho podstaty, zákonitostí a souvislostí 

(př. vliv obavných myšlenek a  nesprávného hodnocení na nárůst úzkosti nebo 

vzteku....).  

Součástí je motivování dítěte ke změně. Je to předpokladem úspěšnosti reedukace 

(motivační rozhovor, motivační program). Terapeut podporovaný resocializačním 

programem musí dítě přesvědčit, ţe stávající způsob chování a myšlení je pro něj 

nevýhodný, přináší mu více problémů a negativních pocitů neţ zisků. 

Témata motivačního rozhovoru: 

a) co mně moje chování přineslo (+ -) 

b) co bych chtěl změnit, čeho dosáhnout (krátkodobě i dlouhodobě) 



c) co pro to mohu udělat (jak se to pozná) 

 

2. Kognitivní rekonstrukce (individuální terapeutická práce) : 

a) identifikace obavných myšlenek, představ, situací a jádrových přesvědčení 

(ostatní si mě neváţí, chtějí mě zesměšnit, musím ukázat, ţe jsem silný, 

aby se mě báli a respektovali mě..., na základě behaviorálního testu škálově 

seřazený soupis situací, které špatně zvládá, které přinášení negativní 

emoce.) 

b) Korekce a přerámování kognitivních omylů a iracionálních přesvědčení 

(jejich zpochybňování a logická kritika, vysvětlování a přesvědčování 

dítěte - práce na změně myšlení a hodnocení situace, vytvoření 

objektivního náhledu) 

3. Učení a nácvik (individuální terapeutická práce)  

- kontrolované dýchání, svalové uvolnění, relaxační techniky 

- sebeřízení  

- sebesledování (učí se všímat si svých pocitů, co se v něm děje, 

jaké má impulzy – samostatně se posuzuje a škáluje) 

- sebehodnocení (sebemluva) 

- sebeoceňování 

- sebeposilování (sebeposilující energizující výroky....) 

4. Systematická desenzibilizace (individuálně terapeutická práce) 

Postupné vystavování (tj. expozice) nepříjemným představám a subjektivně 

ohroţujícím situacím a jejich následné párování s relaxací (expozice 

v imaginaci, v bezpečném chráněném prostředí, v reálné situaci)  

5. Nácvik sociálních dovedností a řešení problémů - konfliktů 

(skupinová terapeutická práce - týmová spolupráce pedagogických pracovníků 

a terapeuta)  

Komplexní metody zaměřené na ovlivnění emočních procesů - nácvik zvýšení 

odolnosti zvládání stresu, nácvik zvládání úzkosti, nácvik sociálních 

dovedností a řešení problémů, terapie impulzivity a agresivity, nácvik zvládání 

impulzivity.... 

( př.: impulzivní dítě má individuálně s terapeutem nacvičenou dovednost 

sebesledování – dostane se do zátěţové konfliktní situace, kterou vyhodnotí  

v rámci naučeného škálování „teploměru emocí“ jako vysoce rizikovou, kdy ji 

brzo přestane zvládat- tzn. „svítí červená“, nesmím nic dělat ani říkat, začínám 

kontrolovaně dýchat... ) 

Terapeut v rámci individuální práce s dítětem zadává tzv. behaviorální úkoly 

(tj. konkrétní úkoly pro konkrétní reálné situace) a při následovném 

terapeutickém setkání jej dítě informuje o míře své úspěšnosti při jejich 

zvládání. O těchto úkolech by měli vědět i členové pedagogického týmu, 

sledovat a citlivě podporovat snahu dítěte o zvládnutí situace a poskytovat 



následně své „nezávislé“ informace terapeutovi.  Ten situaci vyhodnocuje a 

přiměřeně modifikuje práci s dítětem, včetně zadávaných úkolů. 

(př.:  Dítě nerespektuje ţeny a chová se k nim vulgárně. Behaviorální úkol: „při 

hodině českého jazyka tě paní učitelka nesmí napomenout více neţ 

dvakrát“….) 

6. Behaviorální modifikace (týmová výchovně terapeutická práce) 

Komplexní strukturovaný resocializační program, vyuţívající techniky 

modifikace chování, včetně reţimového přístupu, vytvářející účinné motivační 

parametry nabízené reedukace.   



XIV. Přílohy: 

 

Osnova pro sledování a popis dítěte 

 (zásada nehodnotit, neinterpretovat, pouze popisovat a zaznamenávat verbální i neverbální 

projevy) 

1. Adaptace na zařízení, režim, kolektiv (reakce dítěte na změnu prostředí, způsob 

začlenění do kolektivu, reakce a chování vůči ostatním dětem a dětí vůči němu, ochota 

a způsob přijímání autority dospělého - muže, ženy) 

2. Způsob a míra akceptace požadavků, pravidel a norem (přizpůsobování se 

organizovaným a řízeným činnostem, plnění a dodržování úkolů, pracovní návyky, 

pracovní tempo, kvalita a kvantita odvedené práce) 

3. Sebeobslužné činnosti (stravování, osobní hygiena, hygienické návyky, chování při 

jídle, v koupelně, udržování pořádku, úklid, celkový vzhled, upravenost) 

4. Sociabilita (vztahy k ostatním, míra potřeby sociálních kontaktů, dominance, agresivní 

tendence, submisivita, tolerance, povrchnost nebo hloubka vztahu, snadnost 

navazování nových kontaktů, jejich počet, priority ve vztazích, chování na veřejnosti, 

v kolektivu, v soukromí, dodržování společenských pravidel a norem, vztah 

k rodičům…) 

5. Emocionalita (výraznost a dynamika citových projevů, vyrovnanost, spontánnost, 

impulzivita, zdrženlivost, afekty, emoční ladění, nálady, emoční chladnost nebo 

vřelost, zralost emočních projevů, estetické cítění, morální city - cit pro 

spravedlnost…) 

6. Chování při zátěži (způsob řešení náročných, konfliktních a stresových situací, 

zdolávání překážek,vyrovnávání se s kritikou, neúspěchem, nepříjemnými požadavky 

autority, konfliktní situace při sportovních a jiných činnostech, střety, hádky... - 

reakce, způsob, intenzita, délka, změny chování) 

7. Reakce na pochvalu, ocenění, projev důvěry (způsob, intenzita, délka reakce nebo 

změny chování) 

8. Projevy ve volné činnosti (preference činností, způsob a charakteristika hry, osobní 

volno, činnost bez dozoru vychovatele... - aktivita, kreativita, dominance, 

individualismus, manipulace, konfliktnost - pasivita, submise, vstřícnost, spolupráce, 

součinnost, kooperace) 

9. Vztah k autoritě (obecný vztah k autoritám, společenským normám a jeho  specifické 

projevy, přijímání mužské a ženské autority -  způsob, omezení, akceptovaný a 

osvědčený přístup, sociální distance ...) 

10. Vztah k dětem (postavení a role v dětském kolektivu, projevy dominance, submise, 

míra vlivu, obliby, vztah k dětem opačného pohlaví, k mladším, starším, preference a 

výběr kamarádů - množství, znaky, způsob komunikace,...) 

11. Hodnotová orientace, stupeň morálního a charakterového vývoje  - na základě popisu 

konkrétního jednání dítěte v kontextu situace (chování a jednání dítěte se řídí 

hlediskem aktuálního prožitku a potřeby, je účelově modifikované na základě trestů a 

odměn, výhodnou dohodou,... přizpůsobuje se a přijímá sociální roli dle očekávání 

dospělých, vědomě akceptuje normy…) 



12.  Zájmy a profesní orientace (okruh zájmů dítěte, jejich hloubka, stabilita, projevy, 

aktivita zaměřená k jejich realizaci …) 

13.  Vývoj chování, pozorované změny (popis v kontextu situace) 

14. Vazba na rodinu, zájem rodiny, druhy a četnost kontaktů, spolupráce s rodinou, 

schopnost a ochota rodiny akceptovat pedagogické doporučení…. 



XV. Literatura: 

 

A) Knižní prameny 

Čermák, I., Lidská agrese a její souvislosti. Ţďár nad Sázavou, Nakladatelství Fakta, 1998 

Flick, G., L.: ADD/ADHD behavior-change resource kit. San Francisco, Jossey-Bass, 1998  

Höschl, C.: Psychiatrie pro praktické lékaře. Jinočany, H & H, 1996 

Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E., a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. 

Janata, J.: Agrese tolerance a intolerance. Grada Publishing 1999 

Kennerleyová, H.: Jak zvládat úzkostné stavy. Praha, Portál, 1998 

Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Praha, Portál 1997 

Langová, M., Vacínová M.: Jak se to chováš? Portál 1997 

Moţný, P., Praško, J.: Kognitivně-behaviorální terapie. Triton, 1999  

Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha, Portál 1995 

Říčan, P., Krejčířová, D.:  Dětská klinická psychologie. Praha, Grada Publishing, 1995 

Praha, Portál 2000 

Říčan, P.: Cesta ţivotem. Praha, Panoráma 1990 Praha, Knok, 2000 

Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999 

Večerka, K., Holas, J., Štěchová, M.: Problémové dítě ve školských výchovných zařízeních. 

Vodáčková, D.: Krizová intervence. Portál, 2002 

Vítková, M.: Integrativní speciální pedagogika. Brno, Paido, 2004 

 

B) Časopisy 

Morkes, F.: Děti a násilí. Děti a my. 26 (1996), č. 1, str. 14-15. 

Říčan, P.: Frustrace z pojmu agrese. Československá psychologie. 43 (1999), č.2, str. 180-183. 

Říčan, P.: Krutost jako proţitek a jako motiv. Československá psychologie. 43 (1999), č. 6, 

str. 543-555. 

Scott, S.: Aggressive behaviour in childhood. BMJ 316 (998), č. 7126 str. 202-6. 

Theiner, P.: Poruchy chování u dětí a dospívajících. Psychiatrie pro praxi. 8 (2007), č. 2, str. 

85 -87. 

 


