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Studie využití metody EEG biofeedback při úpravě hyperkinetických 

poruch chování v praxi speciálních školských zařízení  pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy 

__________________________________________________________________________ 

 

1.  Zdůvodnění potřeby studie a její cíle 

 

 Syndrom ADHD je významným rizikovým faktorem při vývoji dětí a k jeho plnému rozvoji 
dochází v situacích, kdy na primární organické symptomy navazují poruchy sociálního 
přizpůsobení, mající vyjádření v následných poruchách chováni, vytvářejících sekundární 
symptomatiku. V takové situaci existuje reálné nebezpečí možné neurotizace jedince, včetně 
fixace poruch chováni do povahových změn ve smyslu psychopatologizace osobnosti. 

Vztah neuropsychologických dysfunkcí syndromu ADHD k problémovému chování, včetně 
agresitivy, je v literatuře poměrně hojně doložen.  

Přidružení poruch chování k syndromu ADHD uvádí Prior(1997) a korelace mezi 
hyperaktivitou, impulzivitou, poruchami pozornosti a výchovnými problémy s pozdější 
kriminalitou uvádí Moffit (1990). Wodrich (1994) potvrzuje riziko vývoje  projevů ADHD 
v dětství k rozvoji antisociálního chování v dospělosti.   

Dle šetření odborných pracovníků Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové je  
mechanizmus rozvoje poruchy v návaznosti na problémy sociálního přizpůsobení typický pro 
významné procento dětí zařazovaných i již umístěných ve speciálních školských zařízeních 
pro výkon ústavní a ochranné výchovy. (Na základě výsledků statistického šetření v letech 96 
- 2000 bylo zjištěno, že do DDÚ HK bylo v tomto období umístěno v průměru 56% dětí s 
diagnózou ADHD). 

Za zvláště rizikovou ve vztahu k vývoji antisociální poruchy chování, agresivity, včetně abůzu 
návykových látek a vývoje psychiatrických obtíží, je považována hyperaktivní porucha a 
impulzivita dětí. Požadavky na jejich výchovu, vzhledem k nutné optimalizací metod, 
postupů, forem práce i celkové atmosféry, jsou velmi náročné a při možnostech, kterými 
disponuje většina současných speciálních školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
těžko splnitelné. Dlouhodobým cílem těchto zařízení v návaznosti na jejich nutnou 
diverzifikaci musí být optimalizace výchovně terapeutických a režimových programů 
poskytované péče. Potřebný komplexní interdisciplinární přístup péče by měl být realizován 
na rovinách psychoterapie, rodinné terapie, farmakoterapie, nebo terapie pomocí specifické 
metody EEG-biofeedback.  

Metoda EEG - biofeedback, stojící na rozhraní mezi terapií, tréningem a učením, využívající 
psychologické metody operantního podmiňování k výsledné neuroregulaci mozku, je jednou z 
možností, která v komplexu dalších léčebných a terapeutických postupů může významně 
zlepšit prognózu vývoje značného procenta těchto dětí. 

Jedná se o metodu, která prostřednictvím  biologické zpětné vazby autoregulující mozkovou 
aktivitu, intervenuje do psychických, psychosomatických i somatických funkcí. Indikací pro 
metodu jsou především dysfunkce mozkové činnosti, mající charakter nadměrného útlumu 
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(under-arousal), nebo nadměrné aktivace (over-arousal), případně obojí. Původ těchto stavů, 
rezultujícíh mimo jiné v oslabení kortikální regulace chování, bývá buď v strukturálních 
(morfologických), nebo fukčních deficitech.     

Podstatou metody je cílené využívání  vztahu mezi fyziologickými frekvencemi elektrické 
aktivity mozku a příslušnými psychickými stavy. EEG křivka obsahuje frekvence v rozpětí 0,5 
až 30 Hz, ale jejich proporcionální zastoupení se mění v závislosti na psychické aktivitě 
jedince. Proto lze tvrdit, že každému fyziologickému a psychickému stavu odpovídá 
charakteristická frekvence EEG. Tuto zákonitost využívá EBFT trénink, kdy se 
motivovanému klientovi zadávají postupně náročnější úkoly v podobě cílů počítačových her a 
ten prostřednictvím svého aktuálního psychického stavu, pozitivně ovlivňovaného terapeutem 
a dosaženými výsledky, řídí nejen hru, ale také produkci příslušných frekvencí elektrické 
činnosti mozku, které jsou propojeny s prožitkem úspěchu ze hry. Obtížnost hry řídí terapeut 
prostřednictvím nastavení citlivosti počítačového filtru vůči snímání těch  frekvencí, které je 
třeba u klienta posílit nebo inhibovat. Tak se na principu operativního podmiňování posilují 
nejen specifické subfrekvence EEG, ale také příslušné psychické stavy a  behaviorální 
projevy. 

Cílem studie proto bylo ověřit  efektivitu metody EEG-biofeedback také u vysoce ohrožené 
skupiny děti s poruchami chování, umístěné v zařízencích pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy  a po zpracování příslušné metodiky využívat tuto metodu  ve smyslu sociálně 
patologické prevence v praxi speciálních školských zařízení. 

Jasné vymezení poruchy, včetně definování vstupních charakteristik probandů je nezbytným 
předpokladem validity předkládané studie. Vzhledem k širokému rozsahu symptomatologie 
ADHD, které je nutno chápat jako mnohovrstevné neuropsychické oslabení, způsobené 
interakcemi genetických dispozic, neurofyziologických charakteristik a psychosociálních 
vlivů, jsem považoval za důležité a z pohledu speciálních školských zařízení za prospěšné 
zaměřit studii  na děti s diagnostikovanou hyperkinetickou poruchou chování ( F90.1),  neboť 
v této kategorii jsou splněna kritéria jak pro hyperkinetickou poruchu F90, tak i pro poruchu 
chování F91, (Říčan, Krejčířová, 1995), což odpovídá vybrané cílové skupině. Zařazení do 
souboru, vyžadující k hyperaktivitě přidruženou impulzivitu, agresi, delikvenci nebo 
dissociální chování, odpovídá častým charakteristikám dětí, umísťovaných do školských 
výchovných zařízení. 

Psychopatologické projevy dětí, které byly zařazeny do výzkumné studie, měly výrazně 
externalizovanou symptomatiku hyperkinetického okruhu,  manifestující se jak deficitem  
pozornosti, soustředění, hyperaktivitou a častou impulzivitou, tak i poruchami v oblasti 
chování a přizpůsobení, které byly konkrétní příčinou problémů ve školských zařízeních a 
hlavním důvodem přijetí k výchovně terapeutickému pobytu.  Ve všech případech musela 
předcházet diagnostika ADHD. 

Cílem studie je tedy ověřeni efektivity a možnosti využiti metody EEG - biofeedback při terapii 
dětí s hyperkinetickou poruchou chováni v praxi speciálních školských zařízení a vytvoření 
předpokladů pro zpracování příslušné metodiky. 

K výhodám studie provedené u dětí v režimu výkonu nařízené ústavní výchovy patří 
ekonomická dostupnost pro všechny probandy bez komerčních tlaků a maximálně řízené, 
kontrolované podmínky realizace (interní pracovníci DDÚ a SVP HK v rámci svého 
pracovního úvazku a ve shodě s pracovní smlouvou uskutečnili 1800 hodin tréninku EBFT, 
kromě veškerých dalších souvisejících  psychologických a speciálně pedagogických šetření). 

Rozsah a zaměření studie, směřované k ověření možností úpravy hyperaktivní poruchy 
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chování v podmínkách ústavní péče, jsou ojedinělé. Svou speciálně pedagogickou složkou je 
studie přínosná nejen pro školská zařízení, ale také doplní stávající vypracované výzkumné 
studie.  

Pokud se potvrdí přínos využití metody FBFT v podmínkách speciálních školských zařízení 
pro výkon ústavní a ochranné výchovy, bude možné po vypracování příslušné metodiky 
významně zkvalitnit poskytovanou péči, včetně prevence sociálně patologických jevů. 

 

2.  Metodologická východiska: 

U vybraného kompletního souboru 60-ti probandů bylo provedeno vstupní EEG vyšetření, 
dále vyšetření psychologické a speciálně pedagogické (škálové vyhodnocení vybraných 
projevů chování, včetně etopedické diagnostiky). 

Následně byl sestaven kasuistický přehled, obsahující rodinnou i osobní anamnézu.  

Z celkového souboru probandů byla náhodným výběrem dle randomizační procedury 
vyčleněna experimentální skupina, která se nadstandardně podrobila tréninku metodou EEG-
biofeedback (EBFT) v celkovém rozsahu 60-ti tréninkových jednotek s intenzitou tří tréninků 
týdně. Utvořením experimentální skupiny byl celkový soubor 60-ti dětí rozdělen na skupinu 
experimentální a kontrolní, obě po 30-ti dětech.  

Celému souboru dětí byla poskytnuta srovnatelná standardní výchovně léčebná a režimová 
péče po celou dobu pobytového cyklu. 

Po ukončení výchovně léčebného pobytu byla u souboru dětí provedena výstupní vyšetření 
v původním rozsahu. Součástí vyhodnocovaných údajů je popis, analýza a statistické 
zpracování  vstupního i výstupního psychologického vyšetření a vyšetření  EEG. 

Opakovaná vyšetření prováděly stejné osoby.  

Vstupní i výstupní psychologická vyšetření experimentální i kontrolní skupiny provedl 1 
psycholog DDÚ a SVP HK. 

Vstupní i výstupní etopedickou diagnózu provedl 1 etoped DDÚ a SVP HK. Ke stanovení 
diagnóz kromě vlastního šetření využíval škálové posouzení vybraných projevů chování dětí, 
zpracované při vstupu i výstupu příslušnými učiteli a skupinovými vychovateli.  

Etopedická vstupní zakázka byla stanovena na základě popisu etopedických problémů dítěte 
od vysílajícího školského zařízení (dětského domova, školy), dostupných anamnestických 
údajů a  vstupní etopedické diagnostiky provedené během adaptační fáze pobytu. Na základě 
těchto dat byl zpracován individuální výchovně terapeutický program s edukačními prioritami. 

Etopedické zhodnocení úspěšnosti pobytu bylo vzaženo k posouzení míry úspěšnosti splnění 
úkolů etopedické vstupní zakázky, potažmo výchovně terapeutického programu a stanovených 
edukačních priorit.. 

Všechna vstupní vyšetření byla provedena během úvodní 14-ti denní adaptační doby pobytu 
dítěte, výstupní vyšetření v posledních 14-ti dnech pobytu. 
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3.  Kritéria výb ěru a údaje o vyšetřovaném souboru: 

3.1.  Kriteria výběru 

 

a) Diagnostické znaky poruchy 
Vybraný soubor probandů musí splňovat behaviorálně posouzené znaky 
hyperaktivity nebo impulzivity dle současných platných klasifikačních systémů. 
Uvedené diagnostické znaky jsou nutným předpokladem pro zařazení probandů 
do vybraného souboru, ale mohou zahrnovat i další symptomy  poruch okruhu 
ADHD. 

 

b) Intelekt 
V souladu s původním vymezením pojmu LMD ( Oxford 1962) se do vybraného 
souboru zařadí pouze děti téměř průměrné, průměrné nebo nadprůměrné obecné 
inteligence. 

(Do našeho souboru byly v několika případech z důvodu potřebnosti a žádostí 
vysílajících organizací  zařazeny i děti s IQ v hraničním pásmu mentální 
retardace –tj. pásmo 70 –80 ). 

 

c) Věk 
 9 – 12 let 

Osobnostní disharmonie na bázi ADHD se symptomy sníženého sociálního 
přizpůsobení a rozvoje poruchy chování je již zřetelně vyjádřena, ale ještě není 
zatížena emociální labilitou a adaptačními potížemi puberty.  

Současně jsou děti tohoto věku již schopné zvládnout nároky uvedené 
tréninkové metody. 

 

d) Osobnost 
Kognitivní i motivačně volní komponenty osobnosti probanda musí umožňovat 
potřebnou úroveň aplikace metody EBFT. 

(U probandů našeho souboru  je velmi  frekventovaný  disharmonický vývoj 
jejich osobností na bázi sy ADHD při podílu masivní citové deprivace. 
Psychokorektivní působení je limitováno  poškozením v citové složce osobnosti 
těchto dětí . Typické jsou pro ně emoční plochost, absence vyšších citů-např. 
svědomí, zvýšený egocetrismus. Kognitivní i motivačně volní komponenty 
osobnosti probandů jsou někdy výrazně oslabeny či méně rozvinuty. V pracovní 
oblasti  je jejich výkon v přímé souvislosti s jejich momentálním emočním 
vyladěním. V tréninku i  v dílčích testech  psychologického vyšetření musí být 
s probandy pracováno individuálně s maximální snahou  je pro práci motivovat.) 

 

 

e)  Exkludující kriteria 
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Přítomnost závažnějších neurologických nebo organických poruch, včetně 
somatických onemocnění. (př. Porucha intelektu - IQ pod 70) 

3.2.  Charakteristika souboru 

 

a) Experimentální i kontrolní skupina je homogenní dle vybraných kriterií, tj. 
diagnostické znaky poruchy, intelekt, věk, pohlaví a uvedené exkludující 
charakteristiky. 

b) Velikost experimentální i kontrolní skupiny je 30 dětí (tj.celkový soubor 
obsahuje 60 probandů ). 

 

4.  Použité metody (testy, modely tréninku EBFT): 

 

 PDW ( verbální a performační část ) 

 Číselný čtverec ( Jirásek 1992 ) 

 Test cesty 

 Reyova komplexní figura 

 Testy při EEG ( zavřené, otevřené oči, Raven, četba – standardizovaný čtecí  

 test, počty, hyperventilace, fotostimulace ) 

Speciálně pedagogické škálové posouzení projevů chování dítěte  

Etopedická diagnostika, vstupní individuální výchovně terapeutický programu a 
edukační priority, závěrečné vyhodnocení realizace programu a stanovených priorit.  

Modely tréninku EBFT: 

Modelem tréninku se rozumí  charakteristiky individuálního terapeutického plánu, 
jehož významnými proměnnými je zdravotní indikace klienta ve vztahu ke specifické 
neuroregulaci elektrické aktivity mozku prostřednictvím  aplikace elektrod na 
příslušné oblasti hlavy, dále frekvence a délka zvoleného tréninku. 

(V našem případě označení C3, C4, Fpz, a Pz určují  oblasti hlavy, kam byla 
aplikována snímací elektroda a označení SMR a Beta určuje typ elektrické aktivity 
mozku, která je prostřednictvím tréninku stimulována.)   

Těžiště tréninku bylo v modelech dle dominantní symtomatologie ADHD: 

Nejčastěji se jednalo o kombinovanou poruchu s deficitem v oblasti pozornosti, 
hyperaktivitou a imulzivitou. 

Obecný model tréninku : 

C3- Fpz Beta + C4-Pz SMR s inhibicí theta ( nejčastější poměr 1 : 2) 

C3 – Beta ( indikace: porucha pozornosti, poruchy učení ) 

C4 – SMR (indikace: impulzivita, hyperaktivita, agresivita) 

Tréninkový model byl v některých případech dále specificky modifikován  na základě 
výsledků vstupního vyšetření  EEG. 
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Struktura  a rozsah tréninku:  

Před zahájením – zkrácená Jakobsonova progresivní relaxace 

10 trénikových kol po 3 minutách v rámci jednoho sezení. 

V případě projevů únavy dítěte byla v rámci tréninku zařazena krátká tříminutová 
relaxace nebo imaginace.  

Celkem 60 sezení s frekvencí 3x týdně. 

 

5.  Hypotéza: 

 

a) U dětí experimentální skupiny lze očekávat po vyhodnocení výsledků spektrálních analýz 
EEG změny v příslušných frekvenčních pásmech (př.: snížení pomalé i rychlé delta aktivity..). 
Tyto změny budou korelovat se změnami vybraných sledovaných parametrů jednotlivých 
psychologických subtestů i s behaviorálně posuzovanými změnami oblasti chování, 
přizpůsobení a vztahů ve smyslu úpravy poruchy, vyhodnocenými na základě etopedické 
diagnostiky. 

b) Testové výsledky dětí experimentální skupiny budou ze statistického hlediska vykazovat ve 
všech posuzovaných oblastech významnou změnu ve prospěch použité metody EBFT ve 
vztahu k testovým výsledkům dosaženým dětmi kontrolní skupiny.  Změna dosažená 
tréninkem EBFT u experimentální skupiny bude tedy na úrovni statistické významnosti ve 
prospěch této skupiny diagnostikována i z pohledu etopedického. 

 

6.  Technické zabezpečení a způsob realizace studie:  

 

6.1.  Sestavení skupiny probandů: 

 

a) Na základě písemně zaslané nabídky výchovně léčebného programu všem školským 
zařízením pro výkon ústavní péče, včetně sdělení vstupních podmínek a osobního 
jednání s řediteli, byl v období duben – červen 2002 sestaven počáteční  seznam 
zájemců  o přijetí do 1. pobytového cyklu 

b) Psycholog DDÚ a SVP HK prověřil validitu vstupních charakteristik dětí zařazených 
v seznamu a potvrdil jejich přijetí, případně zamítl z důvodu přítomnosti exkludujících 
charakteristik nevyhovující zájemce. 

c) Náhodným výběrem na základě randomizační procedury bylo provedeno rozdělení dětí  

do experimentální a kontrolní skupiny. 

( Při užití stejné metodiky byl průběžně aktuálně doplňován seznam dalších probandů 
až do naplnění cílové kapacity studie) 

Experimentální i kontrolní skupina  dětí byla umístěna ve výchovně léčebném oddělení při 
Dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové a byla jim poskytnuta kvalitativně i 
kvantitativně zcela srovnatelná výchovně léčebná a režimová péče, s výjimkou tréninku 
EBFT, který byl poskytnut pouze dětem experimentální skupiny. Vzhledem k limitní kapacitě 
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výchovně léčebného oddělení  byl celkový počet 60 probandů organizován do pěti pobytových 
cyklů po 5-ti měsících. Celková doba trvání projektu činila tedy 25 měsíců, do kterých nebyla  
započítána doba školních prázdnin. Pětiměsíční cyklus byl určen ve vztahu k optimálnímu 
časovému rozvržení 60-ti tréninkových jednotek EBFT, který podstupovaly děti zařazené 
v experimentální skupině.  

 Po ukončení 5-ti měsíčního pobytového cyklu a výstupních vyšetření byly děti 
z experimentální i kontrolní  skupiny přemístěny do odpovídajících školských zařízení – 
v optimálním případě do svých původních kmenových domovů. Dětský diagnostický ústav 
poskytl těmto zařízením komplexní zprávu o průběhu léčebného pobytu dětí, včetně 
konkrétních výchovných doporučení a nabídky další odborné spolupráce ve prospěch 
umístěných dětí. 

 

 

 

 

6.2.  Časový harmonogram  průběhu realizace studie a zpracování výsledků 

 

Pobytový cyklus Termín trvání 

1. běh 2002 říjen – 2003 únor 

2. běh 2003 březen- 2003 červenec 

3. běh 2003 září – 2004 leden 

4. běh 2004 únor – 2004 červen 

5. běh 2004 září – 2005 leden 

 

Únor – červen 2005: výstupní vyšetření, statistické zpracování a  diskuse výsledků  

(Z technicko organizačních důvodů na straně externích spolupracovníků došlo 
k opoždění termínů při realizaci výstupních vyšetření EEG a jejich statistickém 
zpracování, takže termín celkového dokončení studie se posunul na únor 2006.) 

 

7.  Kasuistický přehled, včetně etopedického posouzení  

 

Obsahy jednotlivých kasuistik byly sestaveny z vybraných částí závěrečných komplexních 
zpráv o dětech. Zkratka EBFT za iniciálami některých probandů označuje zařazení 
v experimentální skupině a podstoupení tréninku EEG-biofeedback): 

7. 1. Jednotlivé kasuistiky 
 
B. J. nar. 1992 
 Bytem – t.č. DDÚ a SVP Hradec Králové 
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Žákem – 6. ZŠ, 6. rok ŠD 

 Otec:  J.B., nar. 1973  

Matka:  K.L., nar.1976 

Sourozenci: neuvedeni 

Pěstouni: manželé V. a D. S. 

Medikace: ne 

 

Jedná se o spontánního chlapce, který je rád v centru dění. Rodiče nebyli manželé. Péče o dítě 
byla velmi zanedbávána, opakovaně byly zjištěny nevhodné hygienické a materiální podmínky 
v domácnosti.  

Ústavní výchova nad chlapcem byla nařízena rozsudkem OS v Semilech. Rozsudkem téhož 
soudu byl J. svěřen do společné pěstounské péče manželů S. Pěstouni mají pět vlastních dětí. 
Obývají přízemí rozsáhlého rodinného domku, v patře bydlí rodiče pěstouna. V domě byl 
dostatek prostoru, děti měly vlastní pokoje, domácnost byla udržována v průměrném pořádku. 
Materiální zabezpečení rodiny je dobré. Rodina je věřící. Pěstoun je zaměstnaný, pěstounka 
v ID. 

V lednu 2005 proběhl soud na návrh pěstounů, u J. byla opět nařízena ústavní, výchova. 
Důvodem byly zvyšující se výchovné problémy chlapce v rodině pěstounů i ve škole. Chlapec 
se doma často dopouštěl krádeží, vybral v místním kostele z pokladničky postupně částku  cca 
5 000,- Kč, pěstouni pak peníze museli uhradit. Naposledy se nevrátil domů ze školy 
v určeném čase, potuloval se se spolužáky po obchodech, kde odcizovali různé zboží. Do 
příchodu do DDÚ (realizované PO) pěstouni navštěvovali s J. odborníky – psychology, 
uvažovali také o dobrovolném pobytu v SVP Pyramida Pardubice. 

 

Vstupní zakázka: 

Upevňovat zásady slušného chování, stanovit pevné mantinely v chování a důsledně je od 
něho vyžadovat. Zlepšit sebeobslužné návyky, hygienické a při stolování. Zklidnění formou 
výběru nabízených činností. Snížit projevy odmlouvání při neúspěchu. Více spolupráce 
s ostatními dětmi. Odbourávat sklony ke zkratkovitému chování, agrese. Respektování 
autority dospělých. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve škole je J. schopen pracovat spíše individuálně. Je schopen logického úsudku, má postřeh 
a velkou slovní zásobu. Písmo vykazuje známky dysgrafie. Trpí výraznou poruchou 
pozornosti. Chybí mu vytrvalost a stálé pracovní tempo. V třídním kolektivu má neustálé 
kázeňské problémy, častá nedorozumění se spolužáky. 

V kolektivu dětí výchovné skupiny se J. stal postupem času velice neoblíbeným pro stálé 
útoky (především slovní), svoji hlučnost, vulgaritu, nepříjemné grimasy. V zátěžových 
situacích není schopen přijímat kritiku, není schopen unést porážku a jen velmi nerad se 
podrobuje autoritě dospělého. Jedná se o chlapce silně emočně narušeného, s výraznými 
poruchami v chování. Osobnost nese znaky psychopatických rysů (absence svědomí, empatie). 
Do popředí vystupuje maladaptivita (projevy dificility a agresivity) způsobená sociální 
nevyzrálostí jedince, malou sebereflexí a nekritičností.  
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Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, nebylo chování chlapce 
zlepšeno. Chlapec vyžaduje soustavný dohled, vymezení přesně ohraničených a jasných 
pokynů, vytýčení pevných mantinelů a důsledné trvání na jejich dodržování.  

Rozhodnutím pedagogické rady byl chlapec umístěn do VDÚM Králíky. 

 
 
 

B. J. nar. 1992 

Bytem – t.č. VLO Přestavlky 

Žákem – 3. ZŠ, 3. ŠD 

Otec:  B.J., nar. 1955  

Matka:  P.T., nar. 1972 

Sourozenci: sestra, nar. 1997 

Medikace: ano 

 

Jedná se o chlapce, vyrůstajícího dlouhodobě v ústavních podmínkách a poznamenaného 
v emočním vývoji masovou citovou deprivací. J. byl do DD umístěn na základě vydání PO 
OS v Brně a následném vydání rozsudku o ÚV v roce 1995. Důvodem byla naprosto 
nedostatečná péče ze strany matky, byla členkou satanské sekty. Otec byl ve výkonu trestu 
odnětí svobody a po návratu se chtěl o J. starat. Rodiče nebyli manželé. 

 

Vstupní zakázka:  

Posilovat a rozvíjet sebevědomí, usměrňovat impulzivitu a zkratkovité jednání, upevňovat 
základní hygienické návyky, rozvíjet zručnost a tvořivost, podporovat ve sportovních 
aktivitách. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve škole byl J. velmi pečlivý a snaživý, ochotný pomoci, i přes značně pomalé pracovní 
tempo. Písemný projev vykazoval známky dysgrafie. Čtení plynulé s minimálními chybami.  

Ve výchovném  kolektivu byl celkem oblíbeným jedincem, převažovaly u něj nálady spíše 
veselé, nekonfliktní. Zátěžové situace ale vyžadovaly přítomnost dospělého a včasnou korekci 
norem chování. Do struktury osobnosti se mísí rysy rómského temperamentu, převažuje 
egocentrické ladění. Má velmi nízkou frustrační toleranci, bývá urážlivý a negativistický. J. 
potřebuje trpělivé a důsledné vedení, které sytí jeho potřebu k někomu a někam patřit. 
Přestože jde o chlapce obtížně adaptovaného v dětském kolektivu, dlouhodobým 
individuálním přístupem, zájmem o jeho osobu, projevy náklonnosti, je schopen akceptovat 
normy chování a autoritu dospělého. Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům 
vstupní zakázky, došlo k částečnému zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec umístěn zpět do VLO Přestavlky. 

 

B. M. nar. 1992  

EBFT: model tréninku : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 



  Studie využití metody EEG biofeedback 

  13 

Bytem – t.č. DD Frýdek Místek 

Žákem – 6. ZŠ, 6. rok ŠD 

Otec:  Z.I., nar.1967 

Matka:  O.A,. nar.1974 

Sourozenci: sestra, nar. 1990 

  sestra, nar. 1991 

Medikace: ano 

 

M. je chlapec s disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADHD při výrazném podílu 
rané citové deprivace. Je dlouhodobě v ústavní péči, kde setrvá, vzhledem k výchovné 
insuficienci rodičů, až do své zletilosti. Rodiče nebyli manželé. Otec byl ve výkonu trestu 
odnětí svobody a  matka podala návrh na vydání PO, protože neměla podmínky pro řádnou 
výchovu dětí. Chlapce nejprve vychovávala otcova manželka, která se prokazatelně věnovala 
prostituci a následně ho vychovávala babička (ze strany otce). M. měl velké výchovné 
problémy ve škole, jeho prospěch byl dostatečný, projevoval se agresivně a babička nadále 
nezvládala jeho výchovu. Nějaký čas se matka opět snažila své děti vychovávat po zrušení 
ústavní výchovy, ale soužití s nynějším  manželem se zhoršilo, přestali spolu žít, manžel 
vypověděl nájemní smlouvu a matka se s dětmi ocitla na ulici. Ústavní výchova byla opětovně 
nařízena OS Karviná v roce 1994. 

 

Vstupní zakázka:  

Upevnit zásady společenského chování, respektování autorit, pravidel, upevnit sebeobslužné 
návyky. Vymezit pevné hranice v chování. Usměrňování při řízených činnostech a rozvíjet 
jeho kladný vztah ke sportu, motivovat v udržování pravidel a zvýšení výkonnosti. 
Individuálním přístupem a rozhovorem odbourávat sklony ke zkratkovitému jednání, 
agresivitě a občasnému nesportovnímu chování – učit předcházet konfliktním situacím při 
střetu zájmů. Zaváděním vhodných témat rozvíjet jeho kladný vztah ke školním povinnostem 
a zájem o přírodní jevy. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve škole měl zpočátku problémy odvíjející se od neochoty spolupracovat, lenosti a poruchy 
pozornosti. Pravděpodobně také vlivem EBFT se tyto problémy začaly postupně odbourávat. 
Zaznamenali jsme zlepšení v soustředěnosti, výdrži pracovat i snaze říci si o pomoc. Velkým 
úspěchem je rovnoměrné úsilí, které ale musí být stále podporováno pobízením k činnosti, 
kontrolou a podporou formou individuálního přístupu. Většina známek na vysvědčení byla 
silně nadhodnocena. Jeho vědomosti nejsou dobré, ale bylo třeba ocenit jeho snahu a celkově 
zlepšený přístup ke školní práci. 

V kolektivu skupiny se podařilo odbourat počáteční tenze a on sám začínal přebírat iniciativu 
v pozitivním slova smyslu.  M. je výrazně problémová osobnost. Jde o emočně oploštělého, 
egocentrického chlapce, který vyžaduje neustálý dohled a kontrolu. Respektuje spíše 
výraznější autoritu. I přesto, že se dařilo plnit úkoly zakázky, prognózu chlapce nevidíme 
optimisticky. S nástupem puberty předpokládáme spíše nárůst výchovných problémů. 
Vzhledem k těmto okolnostem doporučujeme umístění chlapce do zařízení s větším 
výchovným dohledem a převahou mužské výchovné autority, pod jejímž vedením se bude 
schopen přizpůsobovat normám a nastaveným pravidlům. 
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Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte, především díky režimu a komunitní práci v našem zařízení. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do péče DDŠ Kostelec n. Orlicí. 

 

B. P. nar. 1993 

EBFT: model tréninku: T4(SMR)  

Bytem – t.č. DD Ústí n. Labem 

Žákem – 3. ZŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  O.B., nar.1958 

Matka:  M.B., nar.1974 

Sourozenci:  bratr, nar. 1991 

Medikace: ano 

 

Drobný chlapec s výrazně disharmonickým vývojem osobnosti a významným podílem rané 
citové deprivace. Intelektově dobře průměrný. Byly diagnostikovány SVPU. Rodiče jsou 
manželé, ale nežijí ve společné domácnosti. Na základě rozhodnutí o vydání PO z roku 1994, 
kdy byly děti umístěny do nemocnice vyplývá, že matka děti opustila a zanechala je v péči 
babičky, ta však péči o ně odmítla. Vzhledem k tomu, že šlo o děti útlého věku a jejich stav 
vyžadoval okamžité umístění do nemocnice, byla následně nařízena ÚV. 

 

Vstupní zakázka:  

Naučit ho respektovat základní pravidla slušného chování, hygienické návyky a stolování. 
Usměrňovat velmi důrazně vulgární projevy, učit sebekontrole a sebehodnocení. Odstranit 
egocentrické a negativistické projevy. Citově navázat na ženy. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním prostředí měl P. od začátku pobytu problémy. Nerespektoval autoritu učitele, jeho 
projevy byly velice vulgární, doprovázené zpravidla nechutnými grimasami a gesty. Snahou 
učitele bylo především doučit učivo z předešlých ročníků, vést k soustředění, k sebekontrole. 
Byly u něj diagnostikovány SVPU. 

V kolektivu výchovné skupiny měl tendence na sebe upozorňovat vulgaritou, projevy 
agresivity a slovními ataky směrem k autoritě dospělého. Není ochoten dodržovat žádné 
normy, obnažuje se na veřejnosti. Byly u něj diagnostikovány projevy asociálního chování, 
egocentrismu, značné impulzivity, maladaptivního chování. Emoční oblast je podmíněna 
zejména nevyvážeností a výkyvy v prožívání od projevů v pásmu širší normy až k projevům 
výrazné emoční instability jako jednoho z psychopatologických symptomů neurotického či 
psychopatického chování.  

Z etopedického hlediska a vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo ke zhoršení 
chlapcova chování. 

Na základě těchto výsledků byl chlapec předán do péče DPL Opařany. 

 

B.P. nar. 1990 
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Bytem – t.č. DD Ostrava 

Žákem – 4. ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  P.B., nar. 1951 

Matka:  E.J., nar. 1963 

Sourozenci:  neuvedeni 

Medikace: ano 

 

P. je osobnost extravertního ladění. V projevech chování nelze opomenout ani faktory 
genetické. Intelekt je hraniční. Rodiče nebyli manželé a byli zbaveni rodičovských práv. 
Chlapec několikrát změnil výchovné prostředí. Byl i v pěstounské péči, odkud byl vrácen pro 
nezvladatelnost. ÚV byla nařízena v roce 1999, kdy opatrovnice podala návrh na zrušení 
funkce opatrovníka. Na prostředí DD si P. rychle zvykl, zadaptoval se, kolektiv mu 
vyhovoval. 

 

Vstupní zakázka:  

Posilovat volní složky osobnosti, vyhranit zájmy, více zapojit do kolektivu, mírnit projevy 
vulgarity, výbuchy hněvu a hlučnost. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve škole chlapec pracoval velmi těžkopádně. Učivo si osvojoval jen obtížně. Pracoval 
nepřesně, rychle, zbrkle. Je artikulačně neobratný. Projevují se tendence k SVPU. Školní 
vědomosti a znalosti jsou na hranici dostatečnosti a nedostatečnosti. 

Prostředí výchovného kolektivu mu vyhovovalo. Rychle se zadaptoval. Byl celkem oblíbený. 
V chování je přítomna výrazná instabilita, impulzivita, netlumená spontaneita, časté výkyvy 
nálad od pozitivního ladění po podrážděnost a negaci. P. není cílevědomý, jeho zájmy jsou 
silně povrchní a nevyhraněné, žebříček hodnot je neuspořádaný a ve stadiu vývoje. Velice 
dobře spolupracuje s dospělým, dobře snáší individuální přístup. Je nutné neustále ho 
motivovat k činnostem, projevit o něj zájem a věnovat mu dostatek pozornosti. Takto je 
schopen dobře pracovat a nadále se vyvíjet v rámci dětského domova.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl přemístěn zpět do DD Ostrava. 

 

B. Z. nar. 1993 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

Bytem – t.č. DD Žatec 

Žákem – 4. ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  Z.B., nar. 1966 

Matka:  I.K., nar. 1974 

Sourozenci:  sestra, nar. 1989 
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  sestra, nar. 1991 

Medikace: ne 

 

Jedná se o výrazného chlapce, sociálně velmi zdatného. V osobnostní charakteristice nelze 
opomenout rysy deprivační a diagnostikován byl sy ADHD. Intelektově se jedná o 
průměrného chlapce. Rodiče Z. nebyli manželé. Nějaký čas žili spolu, ale vzhledem 
k nadměrnému užívání návykových látek, nebyli nadále schopni o děti pečovat. Okresním 
soudem byl chlapec svěřen do péče tetě. Pro závažné výchovné problémy, zejména ve škole, 
byl podán návrh na vydání PO a následně na nařízení ÚV, rozhodnutím soudu v Teplicích ze 
dne 2003. 

 

Vstupní zakázka:  

Osvojení si mužského modelu chování, adekvátní zvládání zátěžových situací, citlivý přístup 
ke kritice jeho chování – uplatnění metody individuálního přístupu a rozhovoru, zmírnění 
projevů negativismu. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Školní prostředí se Z. zpočátku snažil zesměšňovat, neplnil úkoly, šířil kolem sebe neklid a 
dusnou atmosféru. Pracovní tempo má nevyrovnané, spíše pomalé. Neumí pracovat soustavně 
a vytrvale, je neklidný, nedokáže udržet pozornost. Vyhovoval mu více individuální přístup. 
Postupem času se dařilo jeho negativistické reakce vůči škole korigovat, též soustředěnost se 
upravila a Z. byl schopen dodržovat režim a řád školy bez větších problémů. 

Ve výchovné skupině se chlapec dokázal podřídit autoritě. K vrstevníkům se snažil chovat 
nadřazeně, s cílem dosáhnout dominance. Jeho volní vlastnosti jsou méně cvičené, chybí mu 
vytrvalost. Morální hodnoty a společenské normy zvnitřnělé nemá. Emocionalita je výrazná, 
city jsou spíše povrchní. Dokáže ale být emočně štědrý. Žije přítomností, vše ohromně 
prožívá.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte, s pravděpodobností kladného vlivu EBFT.  

Po ukončení pobytu byl chlapec přemístěn zpět do DD Žatec. 

 
 
 
 

B. D. nar. 1993 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

Bytem – t.č. DD Nechanice 

Žákem – 3. ZvŠ, 3. rok školní docházky 

Otec:  J.B., nar. 1966 

Matka:  E.B., nar. 1970 

Sourozenci:  sestra, nar. 1991 
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  sestra, nar. 1992 

Medikace: ne 

 

Jde o dítě se sy ADHD, v kontaktu bezprostřední, vstřícné, dobře spolupracující. Rodiče t.č. 
žili v azylovém domě, o děti nejevili zájem. Ty se toulaly po městě, příprava do školy byla 
nedostatečná. Objevily se i nedostatky  v hygieně dětí. Jediným citovým poutem je pro děti 
babička, ale ta nebyla schopna takto malé děti sama vychovávat. Soud v Hradci Králové proto 
vydal rozsudek o nařízení ústavní výchovy u obou dětí v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka: 

Vytvoření vztahu k pracovním a školním povinnostem, snaha o omezení výbuchů hněvu a 
zlosti, najít místo v kolektivu vrstevníků a vymanit se z vlivu starší sestry. Podpořit vztahy a 
kontakty s babičkou. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním prostředí od počátku prokazoval, že má na to, aby zvládl učivo vyšších ročníků 
mimo rámec ZvŠ. Jedná se o bystrého, zvídavého a sociálně zdatného chlapce. Vlivem 
prostředí, pravděpodobně včetně působení EBFT, dosahoval značných úspěchů. Byl schopen 
samostatně pracovat, získal solidní všeobecný přehled. Má bystrý úsudek, dobrou prostorovou 
orientaci, brzy pochopil novou látku. Byly diagnostikovány SVPU ve smyslu dysgrafie, 
dysortografie. Přesto jsme doporučili zrealizovat návrat D. do ZŠ. 

Ve výchovném kolektivu zpočátku hledal své místo mezi fyzicky zdatnějšími chlapci, brzy si 
své místo dokázal slušně obhájit bez projevů vulgarity a zlosti. D. je bezprostřední, zvídavý, 
velmi dobře spolupracující. Koncentrace pozornosti je i přes výraznější psychomotorický 
neklid, překvapivě dobrá. Odloučením chlapce od starší sestry se zdařilo posílit jeho 
sebevědomí a vymanit ho z jejího vlivu. 

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte, s pravděpodobností kladného vlivu EBFT. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Nechanice. 

 

B.N. nar. 1992 

Bytem – t.č. DD Nechanice 

Žákem – 4. ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  J.B., nar. 1966 

Matka:  E.B., nar. 1970 

Sourozenci:  sestra, nar. 1991 

  bratr, nar. 1993 

Medikace: ne 

 

Jedná se o dívku bystrých a pohotových reakcí, dominantních rysů, sociálně zdatnou. 
Anamnéza rodiny je shodná s předchozí, protože se jedná o sourozence. 
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Vstupní zakázka: 

Postupné zvnitřňování společenských norem vhodnými vzory a okamžitou kritikou chování. 
Usměrnění projevů familiárnosti. Potlačování projevů impulzivity a vulgarity. Podpora a 
rozvoj sportovních aktivit. Vymezovat vztah k babičce – učit nezištnosti ve vztahu k ní. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním prostředí se projevovala jako velmi snaživá, bystrá a pohotová. Svědomitě plnila 
úkoly a přípravu na vyučování. Tato fakta převažovala nad jejími nedostatky v jednotlivých 
předmětech – velmi pomalé pracovní tempo, chybování v gramatice, čtení s chybami. Nebyly 
diagnostikovány SVPU. Převažují spíše chyby z neznalosti a výchovné zanedbanosti. 

Ve výchovném kolektivu se dokázala prosadit bez sebemenšího zaváhání. Jde o dívku 
temperamentní, extravertně orientovanou, s výraznou impulzivitou. Je typickým dítětem ulice, 
s pokřiveným hodnotovým žebříčkem. Vlivem stálého prostředí a včasnou korekcí jejích 
výchovných problémů se dařilo nejen dívku posunout vpřed (respektování negativní kritiky 
bez výbuchů hněvu, sebekritičnost), ale i nastavit žebříček hodnot.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byla dívka předána zpět do péče DD Nechanice. 

 

C. M. nar. 1993 

Bytem – t.č. DD Pardubice 

Žákem – 4. ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  L. C., nar.1972 

Matka:  K. T., nar. 1974 

Sourozenci: bratr, nar. 1992 

  bratr, nar. 1995 

  sestra, nar. 1996 

Medikace: ne 

 

M. je usměvavý, komunikativní chlapec, lehce navazující kontakt s dospělým. Jedná se o dítě 
s intelektem celkově v pásmu slabého průměru, výchovně zanedbané, značně citově 
deprivované. Nelze opomenout ani vliv genetických faktorů a typické projevy temperamentu 
romského etnika. Rodiče nebyli manželé, ale žili ve společné domácnosti. Matka opakovaně 
děti opouštěla a byl zaznamenán i její pokus o sebevraždu. V rodině byly značné neshody 
v otázkách finančních i bytových. Pro otce byla situace velmi nevýhodná, protože všechny 
dávky sociální pomoci byly poukazovány matce a on neměl z čeho zajišťovat chod 
domácnosti. ÚV byla proto nařízena OS v Ústí n. Orlicí v roce 1999. 

 

Vstupní zakázka:  

Osvojení si mužského modelu chování, stálý individuální kontakt s podporou krátkodobé 
motivace, podpora a rozvoj sportovních aktivit, předcházení pocitům nudy. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 
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Školní prostředí po celou dobu pobytu spíše ignoroval, o učivo nejevil zájem, sám sebe 
podceňoval a ostatním se posmíval. Pouze v případech, kdy mohl být odměněn něčím 
výjimečným, dokázal pracovat samostatně, vyžadoval práci navíc a byl svědomitý a snaživý. 
Alespoň tak se částečně prolomila jeho nechuť ke školní práci. SVPU nebyly 
diagnostikovány. Rozumové schopnosti byly spíše v pásmu slabého průměru. 

Ve výchovném kolektivu se projevoval častou agresí – slovní i fyzickou, vulgaritou, 
převládaly projevy impulzivity. Vzhledem ke dlouhodobé citové deprivaci, je emoční 
prožívání mělké. Je povrchní, egocentrický, negativistický.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Pardubice s doporučením na 
budoucí přeřazení do zařízení s vhodnými mužskými identifikačními vzory a silnější 
autoritou. 

 

D. J. nar. 1992 

Bytem – t.č. DD Broumov 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  J.D., nar. 1961 

Matka:  H.D., nar. 1967 

Sourozenci: sestra, nar. 1991 

   sestra, nar. 1987 

   bratr, nar. 1988 

Medikace: ano 

 

Jedná se o chlapce, neustále toužícího po pozornosti dospělého, emočně poškozeného, 
egocentrického s výrazně disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADHD při velkém 
podílu rané citové deprivace. Intelekt byl situován v hraničním pásmu mentální retardace. 
Rodiče byli manželé, v roce 1997 došlo k rozvodu. V rodině nastaly finanční problémy, matka 
se začala živit prostitucí a otec začal udržovat známost s jinou ženou. Vzhledem 
k rozvrácenému manželství a ohrožování mravní výchovy dětí byla nařízena ÚV v roce 1998 
OS v Hradci Králové. 

 

Vstupní zakázka:  

Důsledné vyžadování plnění úkolů v rámci skupiny s individuálním dohledem, motivace a 
rozvoj vztahu ke sportu, cíleně mírnit projevy vulgarity, agrese a hrubosti, posílit pozitivní 
vztah k ženám. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním prostředí se zadaptoval rychle. Snažil se získat fyzickou převahu nad ostatními 
spolužáky, vyhrožoval jim, fyzicky je napadal apod. Po řádném šetření dané situace vše 
hodnotil jako legraci a potíže ustaly. Vzhledem k intelektu (hraniční pásmo mentální 
retardace) pracoval velmi pomalu a s výraznými obtížemi. Po dobu posledních tří měsíců se 
mu individuálně věnovala stážistka, zkušená učitelka. Došlo k výraznému zlepšení, zklidnění, 
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vymizelo napětí. Otevřeně jsme s ním hovořili o možnosti vřazení do ZvŠ s možností zlepšení 
jeho prospěchu, což se podařilo zrealizovat. 

Ve výchovné skupině respektoval své vrstevníky i autoritu dospělého především díky pevně 
nastavenému režimu a pravidlům. Do popředí vstupuje impulzivní, negativistické, silně 
egocentrické chování. Má sklony inklinovat k problémovým jedincům. Diagnostikovali jsme 
poruchy chování asociálního až antisociálního rázu. Morální hodnoty zvnitřnělé nemá, 
příležitostně může reagovat zkratkovitě, nečestně, převážně na základě momentálních 
pohnutek. I přesto, že jsme diagnostikovali spíše negativní a záporné stránky  a vlastnosti 
osobnosti, mohli jsme konstatovat i mnoho změn k lepšímu, především vlivem pevně daného 
režimu, přísně stanovených pravidel s krátkodobou motivací, síly komunity a pravidelné 
důsledné kontroly.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do SpMŠ Broumov s doporučením na umístění do 
DDŠ. 

 

D. T. nar. 1994 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 1:2 

 

Bytem – t.č. DD a SpMŠ Broumov 

Žákem – 3. ZŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  neuveden 

Matka:  B.D., nar. 1970 

Sourozenci: sestra, nar. 1990 

Medikace: ne 

 

Bezprostřední, sociálně velmi zdatný chlapec, subtilní vzhledem, komunikativní, pohotový. 
Intelekt byl situován do pásma solidního průměru. Matka neuvedla jméno otce dítěte. Žila ve 
společné domácnosti s druhem, který se podílel na výchově dítěte. Matka se většinou 
zdržovala na neznámých místech, mimo bydliště a nakonec děti opustila. Druh matky obě děti 
vychovával, ale byl těžce nemocen a hospitalizován. Po jeho smrti byla u dětí nařízena ÚV 
v roce 1989 OS v Náchodě. 

 

Vstupní zakázka:  

Vytýčení mantinelů v chování (respektování a dodržování režimu a řádu zařízení), upevnění 
zásad společenského chování (respektování mužské i ženské autority, uplatnění volní 
sebekontroly při zvládání zátěžových situací a upevnění hygienických a sebeobslužných 
návyků. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním prostředí se chlapec jeví jako velmi náladový, vyhýbá se povinnostem, 
zesměšňuje výuku i vše kolem sebe. Byly u něj diagnostikovány SVPU. T. se obtížně 
vyrovnává s kritikou vlastní osoby, uráží se kvůli maličkostem, jevil se jako velmi  
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vztahovačný a hádavý.  Individuální kontakt s dospělou osobou (klidné jednání a vřelý fyzický 
kontakt) a krátkodobé odloučení od skupiny přispělo k jeho zklidnění. Přímé působení 
asistenta, praktikantky či učitele mělo na jeho koncentraci a motivaci vůbec vždy pozitivní 
vliv. V tomto případě projevoval zvýšený zájem o výuku, radostně spolupracoval s učitelem, 
emocionálně prožíval pochvalu a ocenění. 

T. je sociálně zdatný, naučený se přizpůsobit v každých podmínkách, egocentricky 
orientovaný na své potřeby, s oploštělou emocionalitou. 

Lze předpokládat spíše zhoršení problémového chování s nastupující pubertou a nutností 
zvýšeného výchovného dohledu (patrně již v podmínkách výchovného ústavu). 

Pozitivně na chlapce působí docházení do rodiny hostitelů (vhodné identifikační vzory, zažití 
rodinného způsobu života, zmírňování emoční deprivace atd). Slib návštěvy  v hostitelské 
rodině byl jediným motivačním činitelem, který u chlapce fungoval, aby změnil své chování 
k lepšímu. 

Můžeme konstatovat, že v podmínkách našeho zařízení, vlivem režimových prvků - přesně a 
důsledně dodržovaných a kontrolovaných - je T. schopen pouze zčásti výše uvedené úkoly 
vstupní zakázky respektovat. O zvnitřňování nelze prozatím hovořit. Morální hodnoty chybí a 
volní vlastnosti zcela absentují.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče SpMŠ Broumov s doporučením na 
budoucí  přemístění do DDŠ. 

 

D. J. nar. 1992 

 

Bytem – t.č. DDÚ a SVP Hradec Králové 

Žákem – 4. ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  J.D., nar. 1970 

Matka:  J.D., nar. 1972 

Sourozenci: sestra, nar. 1996 

Medikace: ne 

 

Jedná se o chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti s lépe průměrnými rozumovými 
schopnostmi. Rodiče uzavřeli sňatek v roce 1992. Otec měl sklony k nadměrnému užívání 
alkoholických nápojů. Neshody se vyhrotily v roce 1994 podáním žádosti o rozvod, 
manželství bylo rozvedeno až v roce 1998. Děti byly svěřeny do péče matce. V roce 2000 
matka považovala výchovné problémy s J. za neúnosné a ten byl svěřen do výchovy otci. Ani 
on nedokázal důsledně syna vychovávat a matka o syna už neprojevovala zájem. Problémy ve 
škole, krádeže, toulání se, záškoláctví, byly důvodem pro podání návrhu na PO a následné 
vydání rozsudku o ÚV  v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka:  
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Nastavit mužské modely jednání, realizace ve sportovních aktivitách, odstranit snahy 
kopírovat negativní projevy starších jedinců, udržovat kontakt s rodinou – otcem. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

J. se ve školním prostředí jeví jako bystré dítě  se schopností kombinovat již získané 
informace s novými, s výborným postřehem, nápaditostí, jeho slovní postřehy jsou výstižné. 
Je s politováním, že většinu těchto skvělých vlastností uplatňuje především mimo témata 
výuky. Škola ho zjevně nebaví.  Je těžké najít metodu, kterou by přijímal povinnosti se školou 
spojené.  

Ve výchovné skupině byla zpočátku patrná snaha o účelové a manipulativní chování. Občas se 
stal aktivním účastníkem různých sporů (spíše slovního rázu). Projevoval se jako lenoch s 
nezájmem o veškerou nabízenou činnost. V současné době lze jeho chování charakterizovat 
jako stabilizované, bez výchovných obtíží a výkyvů nálad. Neprojevují se známky chování s 
asociálním či antisociálním podkladem. J. nejedná  egocentricky ani impulzivně (výjimku 
tvoří nestálost při činnostech). Občas má tendenci inklinovat k problémovějším jedincům, ale 
nyní je schopen dohlédnout následky společensky nepřijatelného chování. J. udělal v našem 
zařízení velký pokrok směrem k pozitivnímu.  

Z etopedického hlediska došlo k částečnému zlepšení a úpravě problémů dítěte,  dílčí úkoly 
vstupní zakázky se nám dařily plnit . 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do péče DD Semily s doporučením na udržování 
kontaktu s otcem, který jim oběma velmi prospíval. 

 

D. E. nar. 1991 

Bytem – t.č. DD Most 

Žákem – 5. ZvŠ, 5. rok ŠD 

 

Otec:  J.D., nar. 1961 

Matka:  D.D., nar. 1966 

Sourozenci: sestra, nar. 1991 

Medikace: ne 

 

Chlapcova osobnost se vyvíjí disharmonicky na bázi sy ADHD. Diagnostikován byl sy CAN a 
sklony k SVPU ve smyslu dysgrafie a dysortografie. E. značně citově strádá, je emočně 
labilní, impulzivní. Intelekt je situován do pásma podprůměru až průměru. Rodiče jsou 
rozvedeni. Matka od rodiny odešla a o děti neprojevovala žádný zájem. Otec nadměrně užíval 
alkohol a děti nepřiměřeně fyzicky týral. OS v Teplicích vydal rozsudek o ÚV v roce 2000. 

Vstupní zakázka:  

Potlačení projevů impulzivity, úzkostnosti, zřetelné vymezení pravidel, kladná motivace 
k činnostem, citově sytit, pomoci pochopit, že problémy se dají řešit klidně, s projevy 
pochopení a náklonnosti. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 
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Chlapec  je úspěšným žákem zvláštní školy. Učivo doposud probrané si dobře zapamatovává a 
umí jej použít pro vyvozování soudů ve škole i v běžném životě. Nové učivo si osvojuje bez 
potíží. S tím je spojena snaha a chuť něčemu novému se naučit. O pomoc při obtížích si umí 
říci. Je-li, podle jeho mínění úloha snadná, má tendenci ji odbýt, nerad se pak vrací k opravě. 
Spíše projeví zklamání a lítost z netolerance učitelky, chybí sebekritika. Byly diagnostikovány 
masivní SVPU. 

V prvních měsících se ve výchovné skupině bezprostředně projevovala E. impulzivita, sklony 
ke zkratkovitému jednání, přehnaná snaha za každou cenu na sebe upozornit (skákání do řeči 
dětem i dospělým, neustálé zahlcování  vyprávěním různých historek apod.). Často se stávalo, 
že svou nespokojenost dával najevo nejen křikem či pláčem, ale neváhal použít i fyzického 
násilí, které nikdy nepřerostlo do patologické roviny. Zřejmá emoční labilita způsobuje v jeho 
chování značné výkyvy: od roztržitosti a neklidu k dobrákovi a obhájci slabších, od 
ukřičeného a zdánlivě ukřivděného ke smíškovi a baviči celé skupiny, od agresivního 
otevřeného útoku k slzám dojetí. V druhé části pobytu byl zřejmý značný pokrok v chlapcově 
jednání. Získání jistoty, zázemí, osvojení jasných pravidel a režimu zařízení, citové přijetí 
bylo měřítkem pro omezení zkratkovitého jednání, agresivních výlevů, úzkostnosti a 
překotnosti - ve snaze za každou cenu na sebe upozornit i provokativního chování. Chlapec 
má výborné komunikativní dovednosti, jistě bude v budoucnu sociálně zdatný, je schopný 
dobře kooperovat, poměrně dobře je rozvinuta též schopnost empatie. Je méně odolný vůči 
stresu. Notná dávka tolerance, chápající přístup, nesmlouvavé hodnocení, jasně fungující 
režim a sycení odměnou, pochvalou i láskou, budou v budoucnu velmi důležitými faktory pro 
chlapcův růst a vytváření žebříčku hodnot. 

Z etopedického hlediska došlo k částečnému zlepšení a úpravě problémů dítěte,  dílčí úkoly 
vstupní zakázky se nám dařily plnit . 

Chlapec byl po ukončení pobytu předán zpět do DD Most. 

 

D. J. nar. 1992 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

Bytem – t.č. DD Volyně 

Žákem – 4. ZvŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  J.D., nar. 1951 

Matka:  I.T., nar. 1967 

Sourozenci: ne 

Medikace: ano 

 

J. je chlapec, matoucí tělem (vypadá starší). Vývoj osobnosti je směrem k disharmonii na bázi 
susp. sy ADHD při výrazném podílu citové deprivace. Intelektové schopnosti jsou situovány 
do pásma slabého průměru s výrazně lepší stránkou názorovou. Jedná se o nemanželské dítě, 
o jehož výchovu se staral otec sám. Vzhledem k velkým zdravotním i finančním problémům a 
následnému uvěznění otce byla nařízena ÚV v roce 2000. Matka v této době také byla ve 
VTOS a o chlapce nejevila žádný zájem. 

 

Vstupní zakázka:  
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Zvolit vhodný mužský identifikační vzor, mírnit projevy agrese, zvolit pevné, důsledné, 
motivující vedení, posilování volních složek osobnosti, regulovat účelové chování. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním prostředí se rychle zadaptoval, autoritu učitele respektoval. Vzhledem k intelektu, 
obtížně chápe nové učivo, pracuje pomalým, rovnoměrným tempem. Převážně je pracovitý, 
schopen samostatné práce. Projevuje se u něj ale zvýšený motorický neklid, krátkodobě se 
soustředí. Pravděpodobně i vlivem EBFT a možnosti individuální práce s asistentem, jsme 
pozorovali značné zlepšení. 

J. je schopen respektovat spíše silnější autoritu, a to bez rozdílu pohlaví. Ale je snadno 
ovlivnitelný silnějším jedincem, příležitostně může jednat nečestně. Žebříček hodnot a 
společenské normy zvnitřněny nemá. Vlivem nepředvídaných afektových reakcí je k sobě 
nekritický, nedokáže dohlédnout následky svého chování. Žije pouze přítomností, je 
zahleděný sám do sebe. 

Z etopedického hlediska došlo k částečnému zlepšení a úpravě problémů dítěte,  dílčí úkoly 
vstupní zakázky se nám dařily plnit . 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Volyně. 

 

D. J. nar. 1990 

Bytem – t.č. DDÚ a SVP Hradec Králové 

Žákem – 3. ZŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  S.S., nar. 1965  

Matka:  K.D., nar. 1972 

Sourozenci: bratr, nar. 1993 

  bratr, nar. 1995 

Medikace: ne 

 

Jedná se o citově deprivovaného, výchovně zanedbaného chlapce. Rodina byla doplněná 
otcem. J. je nemanželské dítě. Matka je promiskuitní, holduje alkoholu, o chlapce se stará 
babička. I zde se ovšem nadměrně užívá alkohol. Matka vůbec nedohlížela na plnění školních 
povinností. J. do školy nechodil, byl zcela bezprizorní. Nad všemi dětmi byl stanoven dohled 
a ÚV byla J. nařízena v roce 2001. 

 

Vstupní zakázka:  

Upevnění a zlepšení vztahu ke školním a pracovním povinnostem, ukotvit důvěru ve vztahu 
k dospělým, podporovat kontakt s babičkou a tím posilovat citové pouto. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Celkový  pohled na J. ve školním prostředí musí být vnímán ze všech stran. Díky tomu, že 
neměl pevné zázemí, naučil se reagovat na svět kolem sebe ve smyslu sebeobrany. Mnohdy 
překračoval meze společensky únosné, ale on tak cítil dostatek bezpečí. V malém kolektivu se 
brzy zorientoval a zjistil, že prostředí je pro něho  srozumitelné, s jasnými pravidly, odměnou 
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i represí, což mu vyhovovalo a mohl se tak soustředit na své přednosti. Mnohdy okomentoval 
sám sebe, že netušil, co všechno dovede. Zažil zde pocit  úspěchu i společenského uplatnění. 

Jde o temperamentního, aktuálně introvertně orientovaného chlapce, empatického, sociálně 
bystrého, citlivého, až přecitlivělého, zejména k  vlastní osobě. Je citlivý na spravedlivé či 
v jeho pojetí nespravedlivé jednání. Má rád fér chování, důvěřuje-li, pak je schopen se 
podřídit. Velmi pozitivně vnímá vedení mužskou autoritou. Získal dobrou korektivní 
zkušenost, možnost identifikace s kvalitním vzorem. Formálně je chlapec dobře přizpůsobivý. 
Neformálně nelze vyloučit, že podlehne rodinou pokřivenému systému hodnot. Má však 
snahu pro zvnitřňování společenských norem. J. má zvýšenou potřebu uznání, přijetí, 
potřebuje být chválen, povzbuzován. Ocenění mu zmírňuje pocity nejistoty, zvyšuje malou 
sebedůvěru, sytí potřebu dominovat.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte.  

Po ukončení pobytu byl J. předán do péče DD Sedloňov. 

 

D. J. nar. 1994 

EBFT: model tréninku : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

Bytem – t.č. DD Holice 

Žákem – 3. ZŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  M.D., nar. 1965 

Matka:  M.G., nar. 1971 

Sourozenci: sestra, nar. 1993 

  bratr, nar. 1991 

  sestra, nar. 1990 

  sestra, nar. 1995 

  bratr, nar. 1996 

Medikace: ano 

 

J. je chlapec s průměrným intelektem, s disharmonickým vývojem na podkladě terénu sy 
ADHD, potencovaným masivní citovou deprivací. Rodiče nebyli manželé, matka velmi často 
střídala partnery, ve většině případů dala po porodu souhlas k osvojení. J. svou rodinu vůbec 
nezná, včetně jména své matky. Je typické ústavní dítě, bez kontaktu na rodinu a sourozence. 
O otci mluví jako o tyranovi, který je bil, když byli malí. Nad rodinou byl stanoven dohled a 
ÚV byla nařízena v roce 1999. 

 

Vstupní zakázka:  

Posilovat sebeovládání, projevy negace a agresivity, naučit ho citlivému přístupu ke kritice 
chování, předcházet pocitům nudy, osvojení si mužského modelu chování. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 
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Adaptace žáka  na školní prostředí proběhla bez problémů. Jedná se o žáka, který výrazně 
tenduje ke specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Ve třídním 
kolektivu patřil k oblíbeným žákům. K dětem umí být pozorný, ostatními byl vnímán jako 
snášenlivý a solidární i přes určitou konfliktnost k některým. Na vyučování se pravidelně 
připravoval, v ojedinělých případech školní přípravu udělal povrchně a nedbale. 

Osobnost je poškozena masivní citovou deprivací, která má bohužel v ústavních podmínkách 
prohlubující se ráz. Dominuje ego-ladění, v zátěži neústupně prosazuje  své potřeby, snadno 
sklouzne k agresi slovní i fyzické. V ohrožení svého já velmi dovedně využívá lži, snaží se 
situaci využít ve svůj prospěch, činí mu velký problém přiznat vlastní selhání. Vzhlíží 
k silnějším jedincům, napodobuje je, stylizuje se do suverénních maskulinních projevů. J. 
vyžaduje důsledné vedení, neustálé vytyčování mantinelů, co smí a nesmí ve vztahu k dětem i 
dospělým. Lépe respektuje mužskou výchovnou autoritu.  Vyhovuje mu pevně stanovený 
režim s dostatkem volnočasových aktivit (nejlépe sportovního zaměření). 

Částečně se nám dařilo úkoly vstupní zakázky plnit, ale je třeba požadované  modely  chování 
i nadále potvrzovat a prohlubovat.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Setrvání dítěte v podmínkách dětského domova vidíme spíše dočasně, předpokládáme 
přemístění do zařízení s pevnějším režimem, a proto po ukončení pobytu byl J. předán do péče 
VLO Přestavlky. 

 

G. R. nar. 1993 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

Bytem – t.č. DD Holice 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  I.G., nar.1966 

Matka:  G.E., nar. 1969 

Sourozenci:  bratr, nar. 1995 

sestra, nar. 1998 

Medikace: ano 

 

Osobnost R. se vyvíjí disharmonicky na bázi sy ADHD (sy dificitu pozornosti 
s hyperaktivitou). Intelekt je situován do pásma průměru s lepší úrovní složek neverbálních. 
Rodiče chlapce nejsou manželé. Společné soužití trvalo 10 let. Otec pochází z Makedonie, 
kde spolu s matkou žili asi 4 roky a poté se matka vrátila do Čech, kam otec občas jezdil. 
Matka vychovávala děti sama, péče o ně byla velice špatná, v roce 2001 bylo proti matce 
vedeno řízení pro podezření z trestného činu ohrožování mravní výchovy. U mladšího dítěte 
se potvrdilo týrání. ÚV byla nařízena v roce 2003. 

 

Vstupní zakázka:  

Citlivě působit na jeho sklony skrytě porušovat daná pravidla. Individuálním přístupem a 
důsledně vymezovat pravidla a mantinely chování vhodným zaměřováním činnosti. Zvyšovat 
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jeho odolnost vůči zátěžovým situacím a posilovat jeho sebevědomí. Zvyšovat a upevnit jeho 
fyzickou kondici. Rozvíjet jeho kladný vztah ke školním povinnostem a rozvíjet jeho zájem 
dozvědět se něco nového. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve vyučovacích hodinách pracoval se zájmem, novou látku si osvojoval poměrně rychle. 
S učitelem rád diskutoval o aktuálních problémech dané látky. Dokázal pracovat samostatně, 
s chutí, práci neodbýval, snažil se o co nejlepší školní výsledky. R. se dal dobře motivovat, 
každé ocenění jeho píle a snahy přispívalo k jeho sebevědomí. Autoritu učitele respektoval, 
dokázal se ovládat, uměl přiznat oprávněnou výtku, ke lžím se neuchyloval.  Při vyučování se 
prezentoval bystrým úsudkem, solidní krátkodobou pamětí. Školní přípravu lze hodnotit jako 
nadprůměrnou, připravoval se pravidelně.  

V chování a jednání převažují spíše prvky submisivity, proto je velké nebezpečí, že bude 
ovlivnitelný silnějším jedincem, především negativně. V minulosti chlapci chyběly kvalitní 
identifikační vzory. Psychokorektivní zkušenost v procesu identifikace s mužskou rolí je 
pouze krátkodobá,  morální a společenské normy nejsou prozatím zvnitřnělé. Příležitostně 
nemusí jednat správně. Je citlivý až přecitlivělý vůči své osobě, v chování je někdy patrná i 
účelovost. Lež využívá k vlastnímu sebezajištění, nerad přiznává selhání. Pocítí-li k výchovné 
autoritě důvěru, dokáže velmi dobře spolupracovat, je výchovně ovlivnitelný,  především 
v individuálním kontaktu. V rámci reedukace bude R. nadále potřebovat vhodný identifikační 
vzor jako psychokorektivní zkušenost (učit se např. zvládat frustraci, řešit konflikt, 
spolupracovat s ostatními atd.). Vlivem stálého prostředí, pravděpodobně také tréninkem 
EBFT a s pocitem přijetí, se nám dařilo plnit všechny body zakázky. 

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Chlapec byl po ukončení pobytu předán zpět do DD Holice. 

 

G. M. nar. 1991 

Bytem – t.č. DD Uherský Ostroh 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  V.G., nar. 1962  

Matka:  E.H., nar. 1959 

Sourozenci: ne 

Medikace: ne 

 

Osobnostní vývoj směřuje k disharmonii na bázi sy ADHD při podílu citové deprivace, 
heredity a výchovné insuficience rodičů. Rodiče nebyli manželé, matka pečovala o výchovu 
sama. Byla ale nedůsledná, často nechávala M. samotného. M. je typické dítě ulice, bez zájmu 
o cokoliv. Špatné bytové podmínky a VTOS u otce byly důvodem k nařízení ÚV v roce 1999. 

 

Vstupní zakázka:  

Snížit projevy neúnosné vulgarity, agresivity, snažit se o zvnitřnění norem, zmírnit projevy 
egocentrismu. 
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Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním prostředí, pod přísným vedením, je snaživý a pracovitý. Pracuje rovnoměrným, 
pomalým tempem. Jeho pozornost je ale krátkodobá, nesoustředí se, je neustále něčím 
rozptýlený. Byly diagnostikovány SVPU, proto byl hodnocen spíše ústně a zohledňován. 
Nejlepší metodou k dosahování kvalitních výsledků je metoda individuální práce a malého 
třídního kolektivu. 

M. je extravertně orientovaná osobnost, velmi kontaktní, sdílný. Rychle se orientuje v sociální 
situaci, je bystrý, ale netrpělivý. Chlapec je nestálý, lehkovážný, důsledky svého chování 
předem nedomýšlí. Na překážky v uspokojování svých potřeb reaguje agresivně a trucováním. 
Reedukace bude vždy spojena s velkou trpělivostí ve vztahu k němu a s velkým 
pedagogickým optimismem. Výchovně je nutné mu neustále tvořit mantinely, ale také mu dát 
pocit přijetí a pochopení.  

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky se 
dařily plnit jen velmi obtížně. 

Chlapec byl po ukončení pobytu předán zpět do DD Uherský Ostroh s doporučením na 
umístění do DDŠ s pevnějším režimem a převahou mužské autority. 

 

G. M. nar. 1991 

Bytem – t.č. SpŠ a DD Zábřeh 

Žákem – 6. ZvŠ, 6. rok ŠD 

Otec:  M.G., nar. 1970 

Matka:  L.G., nar. 1972 

Sourozenci: ne 

Medikace: ne 

 

M. je pubertální chlapec s extravertně laděnou osobností, s prvky romského temperamentu. 
Rozumové schopnosti jsou aktuálně situovány do hraničního pásma mentální retardace. 
Manželství rodičů bylo rozvedeno. Výchovné prostředí u matky se podstatně zhoršilo, a to 
zejména v důsledku jejího zhoršeného zdravotního stavu. O M. pečovaly cizí osoby, avšak 
jejich péče byla nedostatečná. Otec byl ve výkonu trestu odnětí svobody a s nařízením ÚV u 
syna souhlasil. ÚV byla nařízena OS v Šumperku v roce 2003. 

 

Vstupní zakázka:  

Zapojovat chlapce do společných aktivit skupiny, snaha o zmírnění jeho pocitu studu, 
zvyšování sebevědomí a sebedůvěry, usměrňování negativních reakcí při oprávněné kritice 
jeho chování, upevnění hygienických návyků.  

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním prostředí se brzy zadaptoval. Autoritu učitele respektoval. S kázní při vyučování 
neměl problémy. I přes jeho konečnou vyrovnanost, se občas objevil vzdor v podobě 
trucování a odmítnutí spolupráce. Vzhledem k intelektu obtížně vyjadřuje myšlenky, názory a 
postoje. Psychomotorické tempo je silně podprůměrné. 
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M. je pubertální osobnost, extravertně laděná, s prvky rómského temperamentu, simplexní, 
emočně méně vyrovnaná, výrazně sugestibilní. Jistý posun nastal v rámci působení skupiny i 
komunitního způsobu života – M. umí být milým, komunikativním a usměvavým chlapcem, 
pokud cítí podporu a důvěru ostatních. Občasné projevy impulzivity lze zvládnout klidným 
rozhovorem a rozborem situace s ohledem na jeho intelektové možnosti.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do SpŠ a DD Zábřeh. 

 

H. M. nar. 1993 

Bytem – t.č. VLO Přestavlky 

Žákem – 3. ZvŠ,  3. rok ŠD 

Otec:  J.H., nar. 1966 

Matka:  M.H., nar. 1968 

Sourozenci: bratr, nar. 1992 

Medikace: ano 

 

Jedná se o dívku s výraznou citovou deprivací se sy ADHD hyperaktivního typu prenatální 
etiologie (rodiče susp. drogová závislost). Dlouhodobý pobyt v ústavních podmínkách 
poznamenal především emoční vývoj osobnosti dítěte ve smyslu emoční plochosti, 
neschopnosti navazovat hlubší citové vztahy. Rodiče jsou manželé, děti byly předběžně 
umístěny do DD za situace, kdy se otec nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody a matka 
svou nedostatečnou péčí o nezletilé tyto přímo ohrožovala na zdraví. Matka se opakovaně 
nedostavovala k jednání a o děti nejevila žádný zájem. Otec se vyjádřil, že s nařízením ÚV 
nesouhlasí a vyslovil názor, že se matka o děti může řádně starat. ÚV byla nařízena OS 
v Mostě v roce 1999. 

 

Vstupní zakázka:  

Nastavit a upevnit hygienické návyky, kulturu stolování, naučit ji hospodařit s penězi, potlačit 
agresivitu a vulgaritu, zapojit do dětského kolektivu, individuálně hovořit o otázkách sexuální 
výchovy. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Zpočátku měla problémy s adaptací v třídním kolektivu (postávání stranou, nezačleňování se 
do her a soutěží), postupem času si zvykla a navázala kontakty s vrstevníky. Ve svých 
projevech je velmi náladová. Je schopna samostatně a vytrvale pracovat, někdy se uzavírala 
do sebe a odmítala spolupracovat. Vzhledem k diagnóze SVPU (dyslexie, dysortografie) 
vyžaduje dívka co nejčastější individuální přístup. Autoritu dospělého plně respektuje, je 
velmi vděčná za jakýkoliv projev pozornosti. Při napadení svého já bývá agresivní, vulgární.  

Ve struktuře osobnosti převažuje introvertní ladění, sklon k neurotismu (přetrvává enuréza, 
onychofágie, susp. i masturbace). Její emoční vývoj je těžce poškozen. Zůstává osamocenou, 
s velmi problematickou schopností navázat přiměřený kontakt. Její citové vazby jsou mělké. 
Velmi obtížně dokáže kooperovat s vrstevníky, je zavrhována. V případě ohrožení reaguje 
agresí slovní (vulgarismy) i fyzickou, afektem. Obtížně se podřizuje, je negativistická,  
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tvrdohlavá, útočná, náladová, egocentrická. Její chování produkuje negativní odezvu, dívka se 
opakovaně dostává do izolace, která ji nutí znovu k provokativnímu chování. Absentují 
morální normy, chybí svědomí. Jedná impulzivně, na základě momentální potřeby, chybí 
sebekontrola. M. má velmi nízké sebehodnocení, chybí jí adekvátní aspirace. Nemá žádný cíl. 
Na otázky, směřující do budoucnosti neumí odpovědět. Nikdo s ní, bohužel, budoucnost 
nesdílí.  

Z etopedického hlediska nebylo chování dívky zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Po ukončení pobytu byla dívka předána zpět do VLO Přestavlky s doporučením v pokračování 
již nastavených vzorců chování, o které jsme se snažili v našem zařízení. 

 

H. K. nar. 1991 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

Bytem – t.č. VLO Přestavlky 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  J.H., nar. 1956 

Matka:  M.N., nar. 1964 

Sourozenci: sestra, nar. 1985 

  sestra, nar.1987 

   bratr, nar. 1989 

Medikace: ne 

 

K. vyrůstal v méně podnětném a výchovně nedůsledném rodinném prostředí s absencí 
mužského identifikačního vzoru. Rozumové schopnosti jsou situovány do pásma lepšího 
průměru. Rodiče nebyli manželé, K. byl svěřen do výchovy matce a otci vyměřeno výživné. 
Současně byl stanoven nad nezletilým dohled. Vzhledem k velmi závažnému chování, kdy se 
u chlapce začaly projevovat takové problémy, kterými ohrožoval nejen své okolí, ale i sebe a 
matka si nevěděla rady s jeho výchovou, vznikla naléhavá potřeba působení na chlapcovo 
chování specializovaným týmem odborníků. Otec žije se svou rodinou, přestože se snaží 
s výchovou syna pomáhat, do péče si ho vzít nehodlá. ÚV byla nařízena OS Trutnov v roce 
2002. 

 

Vstupní zakázka:  

Učit předcházet konfliktním situacím, vést ke kulturnímu chování vůči dětem i dospělým, 
rozvíjet pracovní a školní povinnosti, potlačovat arogantní chování, projevy vulgarity, agrese 
a šikany, rozvíjet sounáležitost se skupinou. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním prostředí se postupem času, jak dostával zpětné vazby od dospělých i od dětí, 
usměrňoval, ale jen před dospělými. V nestřežených chvílích  byl  sprostý,  mezi dětmi 
intrikoval. Ve třídě byl, mimo jiné s dalšími dvěma chlapci z 5. ročníku. Ti byli pro něho 
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tahouny  ve výuce i v chování. Začal se s nimi časem srovnávat, což ho  vedlo ke snaze zlepšit 
své výkony ve škole. Lépe komunikoval, snažil se soustředit na výuku, nechtěl být pozadu. 
Svým dílem patrně přispěl i výcvik EBFT, což bylo zřetelné především v  soustředění. Stále 
má však problémy vybrat si z několika podnětů jeden, ten nejdůležitější. 

K. má velmi sníženou sebedůvěru, malou aspirační úroveň. Komplexy méněcennosti skrývá 
za pózu suveréna, s občasnými provokacemi, tendencemi manipulovat okolím. Je nekritický, 
nerad přiznává chyby, občas zalže, konfabuluje, což ho dostává do izolace. Obdivuje fyzickou 
převahu, maskulinní projevy, sám však je zženštilý, v reálu zbabělý. Zde v  DDÚ chlapci 
vyhovoval mužský výchovný přístup – měl snahu se v mnohém identifikovat s mužskou 
autoritou. Chlapci vyhovoval pevný režim, důslednost a jasnost v požadavcích. Nutná je 
neustálá kontrola a zpětná vazba k jeho chování. Lépe ji přijímá v individuálním kontaktu. 
Reedukace dítěte bude mít i do budoucna větší efekt, bude-li chlapec vyrůstat v prostředí   
s převahou  mužských výchovných  autorit.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

K. byl předán zpět do péče VLO Přestavlky. 

 

H. M. nar. 1992 

EBFT: model tréninku: : F3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

 

Bytem – t.č. DD Polička 

Žákem – 4. ZvŠ, 4. ŠD 

Otec:  neuveden 

Matka:  M.H., nar. 1969 

Sourozenci: bratr, osvojen 

  bratr, pěstounská péče 

Medikace: ne 

 

M. je velmi temperamentní dívka, sociálně a emočně nezralá, s prvky nastupující puberty, 
které jsou v kontrastu s přetrvávajícími projevy infantility. Osobnost se vyvíjí disharmonicky. 
Rozumové schopnosti byly situovány do pásma podprůměru. Matka byla zbavena 
rodičovských práv. Z DD, kam byla umístěna, byla převzata poručnicí jako 5ti leté dítě. 
V období nástupu do ZŠ se situace natolik zhoršila (neplnění základních povinností, ničení 
věcí, lhaní, krádeže, nerespektování poručníků), že poručnice zažádala o nařízení ÚV. Ta byla 
nařízena OS v Šumperku v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka:  

Omezit výbuchy hněvu a zlosti vůči vrstevníkům, vytvořit zájmovou aktivitu, zapojit aktivně 
do sportovních činností, důsledně dohlížet na kvalitu provádění hygienických návyků, 
udržovat kontakt s rodinou pěstounů. 
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Výsledky komplexní diagnostiky: 

Dívka byla v našem zařízení přeřazena do zvláštní školy. Velmi se jí ulevilo, nároky ZŠ jí 
vzaly veškerou chuť pracovat, přestala si věřit. Případné zlepšení a chuť do práce je už věcí 
následujícího přístupu ve ZvŠ. Domácí přípravu vždy zrealizovala, ale často ji odbyla 
kvalitou. Pracovní tempo má přiměřené požadavkům 4. r., je třeba jí připomínat, že záleží na 
kvalitě odevzdané  práce. M. má, i přes neúspěch, dobré základy ze základní školy. Všeobecné 
znalosti  a přehled má velmi chabý, nemá na čem stavět v hodinách vlastivědy a přírodovědy. 
Vše, co bylo v osnovách 4. ZvŠ, už slyšela na ZŠ. M. není bojovnice, není vytrvalá, ale 
reaguje dobře na chválu a přiměřenou motivaci.  

M. je pubertální osobnost. Nelze opomenout i vliv temperamentu rómského etnika, který se 
zvýrazňuje zejména v pubertě, pudovost. Extravertní ladění osobnosti, v popředí 
hyperaktivita, impulzivita, sociální a emoční nezralost, nižší frustrační tolerance. 
V konfliktech reaguje extrapunitivně (obviňuje druhé, je slovně agresivní, hádavá, nekritická 
k vlastním přestupkům, uráží se ). Z deprivačních projevů je výrazné ego-ladění, bouřlivější 
prožívání citů při jejich menší hloubce a povrchnosti. Jedná na základě momentálních potřeb, 
často nedomýšlí důsledky svého jednání. V kolektivu působí spíše submisivně. Má menší 
sebedůvěru, obtížně se přirozeně prosazuje, s tendencí vzhlížet ke starším jedincům, kopírovat 
je i za cenu chování, které se neslučuje s normami. Morální hodnoty a společenské normy 
zvnitřněny nemá, příležitostně může jednat zkratkovitě, nečestně, často na základě 
bezprostředních pohnutek. Nedokáže si poručit. Volní složky osobnosti jsou velmi slabé, 
necvičeny. Aktuálně dokáže bez problému respektovat autoritu dospělého. Potřebuje však 
důslednou kontrolu a předem pevně dané podmínky, resp. vhodný identifikační vzor. Má 
tendenci napodobovat starší jedince, především starší dívky. V případě pozitivního 
identifikačního vzoru mohou výrazně napomoci při její výchově.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byla M. předána zpět do péče DD Polička. 

 

H. M. nar. 1994 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

Bytem – t.č. DD Pardubice 

Žákem – 3. ZŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  neuveden 

Matka:  T.H., nar. 1975 

Sourozenci: bratr, nar. 1995 

Medikace: ano 

 

Jedná se o chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti na podkladě přítomnosti terénu sy 
ADHD při výrazném podílu citové deprivace a výchovné zanedbanosti v původní rodině. 
Intelekt dítěte je průměrný. Rodina byla v evidenci OPD od roku 1994, kdy dětská lékařka 
upozornila na špatný zdravotní stav chlapce. V té době byla matka v pokročilém stadiu 
těhotenství a neměla kde bydlet. Po krátkém pobytu u bratra druha matky se rodina opět 
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musela vystěhovat a matka souhlasila s umístěním dětí v DD. Poté o ně přestala mít zájem a 
potulovala se po různých místech okresu. ÚV byla nařízena OS v Chrudimi roku 1999. 

 

Vstupní zakázka:  

Prohlubovat a upevňovat hygienické návyky, upevňovat zásady při stolování, striktní 
vyžadování udržování pořádku v osobních věcech, podporovat a dále rozvíjet dramatický 
talent, potlačovat neurotické projevy, posilovat sebedůvěru. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Od počátku pobytu se jednalo o značně problematického žáka, který byl často velmi obtížně 
motivován pro výkon školních povinností. Při hodinách se často jevil jako velmi náladový. Na 
jeho momentální náladě závisí kvalita a množství odvedené práce. V případě dobrého 
rozpoložení dokázal akceptovat pokyny vyučujícího, s chutí a se zájmem plnil své povinnosti. 
I přes mnoho výhrad k jeho chování musíme konstatovat, že umí být citlivý, dobrosrdečný a 
má v sobě zafixován smysl pro spravedlnost. Individuální kontakt s dospělou osobou (klidné 
jednání a vřelý fyzický kontakt) a krátkodobé odloučení od skupiny, přispělo k jeho zklidnění. 
Přímé působení asistenta, či učitele a pravděpodobně i vlivem tréninku EBFT mělo na jeho 
koncentraci a motivaci pozitivní vliv.  

Často se objevují projevy poruch chování až asociálního rázu – snaží se poroučet ostatním, 
porušuje pravidla, je necitlivý a hrubý k ostatním. Je egocentrický v situacích, kdy chce za 
každou cenu prosadit své zájmy bez ohledu na názor ostatních, bývá sobecký (především, 
jedná-li se o rozdělení laskomin,..). Pokud se snaží dodržovat pravidla  vykazováním 
účelového chování, spíše je mu tento způsob jednání k dobru. V každém novém prostředí se 
M. bude navenek snažit, bude se chtít zalíbit, ale během krátké doby bude vykazovat projevy 
maladaptivního chování – výbušnost, vznětlivost, frustrace z neúspěchu, obviňování okolí, 
neschopnost anticipace. Výbornou motivací je pro M. možnost předvést svůj dramatický 
talent a výřečnost, přestože slovní zásoba a sociální zkušenosti jsou jen velmi slabé a 
povrchní. M. spíše stagnoval.  

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Chlapec byl předán zpět do DD Pardubice s doporučením na pozdější přeřazení do zařízení 
s pevnějším režimem a silnější autoritou. 

 

H. M. nar. 1993 

Bytem – t.č. DD Broumov 

Žákem – 4. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  B.H., nar.1950 

Matka:  H.H., nar. 1965 

Sourozenci: sestra, nar. 1991 

sestra, nar. 1996  

Medikace: ne 
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Disharmonický vývoj osobnosti chlapce na bázi sy ADHD při výrazném podílu rané citové 
deprivace. Předpokládány jsou i genetické faktory – problematické osobnosti rodičů. Celková 
úroveň rozumových schopností je hraniční pro zvládnutí ZŠ. Rodiče jsou manželé, ale řadu let 
nežijí ve společné domácnosti. Matka žije s druhem, se kterým má další dvě děti. Druh je nyní 
ve výkonu trestu odnětí svobody.  Matka nemá vytvořeny základní předpoklady pro péči o děti 
a sama doznává, že na výchovu dětí nestačí. ÚV byla nařízena OS v Náchodě roku 1996.
  

 

Vstupní zakázka: 

Vymezit hranice v chování. Zlepšit kontrolu stolování. Naučit se udržovat sociální distanci. 
Energii vybíjet při sportovních aktivitách. Naučit se zvládat frustraci. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Žák 4. ročníku s diagnostikovanými SVPU. Již během adaptačního období si osvojil základní 
režimová pravidla a zařadil se do třídního kolektivu. V průběhu pobytu se vyvaroval 
vážnějších prohřešků se spolužáky i s dospělými, výjimečně se nechal strhnout  k drobnému 
zlobení. Ve škole se snažil o co nejlepší výsledky, svědomitě si plnil své povinnosti. 
S respektováním dospělé autority neměl problémy. Projevoval dostatek snahy naučit se nové 
látce. Jeho pracovní tempo lze označit jako pomalejší, velmi často potřeboval individuální 
pomoc (zadání bylo třeba opakovaně, trpělivě vysvětlovat). Jevil se jako trochu těžkopádnější 
v myšlení a logickém úsudku. Tyto nedostatky nahrazoval vytrvalostí, houževnatostí, snahou a 
pílí. 

Chlapec ve výchovné skupině mnohdy reaguje značně infantilně, je výrazně nekritický ke 
svému chování. Žije často pouze přítomností, v popředí je stalé uspokojování momentálních 
potřeb. Na frustraci reaguje často agresí slovní i fyzickou, někdy negativismem. Reakce jsou 
impulzivní, chybí sebereflexe. Volní vlastnosti osobnosti jsou značně oslabené, nefungují jako 
korektiv chování. Dětmi není přijímán pro své egocentrické nastavení, konfliktotvornost. 
Morální hodnoty a společenské normy nemá vlivem původních identifikačních vzorů 
zvnitřnělé. Příležitostně nemusí jednat poctivě. V chování je také patrná účelovost. Nerad 
přiznává chyby, selhání. Cítí-li však k výchovné autoritě důvěru, dokáže spolupracovat a je 
především v individuálním kontaktu dobře ovlivnitelný. Vzhledem k výraznému egocentrismu 
má M.  problémy v dětském kolektivu. Chlapec potřebuje stálou pomoc dospělé autority: učit 
překonávat překážky bez afektivních reakcí, posilovat vůli, učit ho kooperovat s vrstevníky.   

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do SpMŠ a DD Broumov. 

 

CH. S. nar. 1992 

Bytem – t.č. DD se školou Horní Těrlicko 

Žákem – IV. Spec. ZŠ, 6. rok ŠD 

Otec:  J.CH., nar. 1965 

Matka:  I.CH., nar. 1967 

Sourozenci: sestra, nar. 1991 

 bratr, nar. 2000 
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 sestra, nar. 2001 

Medikace: ano 

 

Chlapec s výrazně disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADHD při výrazném podílu 
rané citové deprivace (výchovně insuficientní rodinné prostředí, susp. i problematické 
osobnosti rodičů, ot. heredity). Rozumové schopnosti jsou situovány do pásma průměru. 
Manželství rodičů bylo rozvedeno, děti svěřeny do péče matky, otec se s dětmi přestal stýkat, 
matka uzavřela nové manželství. S. měl velké výchovné potíže ve škole, nerespektoval 
pokyny učitele, neplnil žákovské povinnosti, vulgárně se vyjadřoval. Matka dělala vše pro to, 
aby syn byl umístěn do ústavní péče. ÚV byla nařízena OS Karviná v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka:  

Upevnit zásady společenského chování (respektování dospělé autority a ostatních dětí ve 
skupině), zlepšení sebeobslužných návyků (stolování, hygiena), potlačení impulzivity a 
negativismu (řešení konfliktů klidnou formou), ovlivnění dynamiky volní sebekontroly. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Žák s výraznými dyslektickými a dysortografickými tendencemi, který do naší školy přišel 
s výraznými nedostatky v učivu II. a III. ročníku. I přes znatelnou snahu se ukázalo učivo IV. 
ročníku nad jeho síly. Jedná se o temperamentního chlapce, který rád bývá středem 
pozornosti. S. je velmi vznětlivý, je velmi citlivý na své „já“, nechá se snadno a rychle 
vyprovokovat. Občas bývá náladový, při špatném rozpoložení odmítá pracovat, úmyslně ruší  
ostatní. Oprávněnou výtku učitele dokáže přijmout, nelže, dokáže přiznat chybu a slíbit 
nápravu svého jednání. Sice se jednalo o problémového chlapce, ale v jeho projevech bylo 
hodně upřímnosti.  

Z etopedického hlediska se jedná o chlapce dobře vřazeného do DD se školou. Musíme 
konstatovat, že od počátku pobytu se u něj projevovala celá škála negativních a dificilních 
projevů. Egocentrismus zde nelze interpretovat pozitivně jako snahu prosazovat vlastní 
potřeby v kladném slova smyslu. V některých až extrémních podobách se projevoval spíše 
vymáháním respektu vůči své osobě, vnucováním svých vlastních představ a zájmů ostatním, 
ale i dalšími méně prosociálními projevy. Domníváme se, že toto je způsobeno především 
jeho vybudovanými obrannými mechanismy vůči starším chlapcům v kmenovém zařízení. Do 
popředí vystupuje značná impulzivita a inklinování k problémovým jedincům i skupinám. 
Chlapcova impulzivní reaktivita je současně zdrojem řady intrapsychických i 
interpersonálních konfliktů a neadekvátních reakcí, stejně jako i snížené úrovně vštípivosti, 
vhledu do situace a četných poruch pozornosti. Lze konstatovat, že v rámci režimu DDÚ a 
působením prvků výchovně-léčebného a terapeutického pobytu se nám dařilo plnit úkoly 
výchovně vzdělávacího programu. U chlapce pozorujeme změnu směrem k lepšímu a je též 
patrné zklidnění. 

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD se školou Horní Těrlicko. 

 

I. T. nar. 1993 

EBFT: model tréninku : : C3(Beta)/C4(SMR) 1:2 
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Bytem – naposledy Choteč 72 

Žákem – 4. ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  V.I., nar.1967 

Matka:  M.I., nar. 1967 

Sourozenci: bratr, nar. 1992 

 sestra, nar. 1991 

 bratr, nar. 1998 

Medikace: ne 

 

Jedná se o chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADHD při 
nezanedbatelném podílu výchovné insuficience rodičů. Rozumové schopnosti jsou hodnoceny 
jako lépe průměrné. Rodiče spolu nežijí. Na základě dohody vychovával chlapce otec, dcery 
matka, žili všichni společně v bytě matčiných rodičů. Matka však navázala nový vztah a ke 
svému novému partnerovi se přestěhovala, za dětmi občas docházela. Otec s dětmi zůstal 
v bytě prarodičů. Nad výchovou nezletilých byl stanoven dohled. K chování chlapců i péči 
otce o ně byly připomínky ze strany Obecního úřadu a kolizního opatrovníka (hygienické 
nedostatky). Jejich výchovu nemohla převzít ani matka, ani jiná osoba. Otec musel na základě 
pravomocného rozsudku vyklidit byt. V současnosti nemá bydlení zajištěno, tímto faktem byla 
ohrožena řádná výchova dětí. Byl zaměstnaný a ubytovaný v cihelně, hrozí mu 
nezaměstnanost. Má problematický vztah k alkoholu, je výchovně nedůsledný. ÚV byla 
nařízena OS Pardubice v roce 2003. 

 

Vstupní zakázka:  

Zlepšení sebeobslužných návyků (udržování pořádku v osobních věcech, hygienické návyky), 
upevnění zásad slušného chování (pozdravit, poděkovat apod.), naučit se respektovat 
mužskou i ženskou autoritu, podchytit zájem o školu a větší spolupráci s učitelem, rozvíjet 
samostatnost a trpělivost při plnění pracovních činností. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Žák IV. ročníku, u kterého byly diagnostikovány  specifické poruchy učení – dyslexie, 
dysortografie. Jedná se o temperamentního, činorodého až impulsivního chlapce, který i přes 
různé  náladové výkyvy byl po většinu času motivován pro výkon školních povinností. T. patří 
mezi ty děti, které dokáží být úmyslně zlé k ostatním. Je velmi vznětlivý, nechá se ihned 
vyprovokovat, občas se nedokáže smířit s porážkou. Potom umí být vulgární k dětem, urážlivě 
opouští vlastní kolektiv. Vůči dospělému se chová většinou slušně až podlézavě. Dokáže 
pracovat samostatně, je schopen delší koncentrace, k čemuž pravděpodobně přispěl i výcvik 
EBFT. Při plnění úkolů je mnohdy zbrklý, zbytečně rychlý na úkor kvality vypracovaného. 
Když se mu nedaří podle jeho představ, přestává pracovat, trucuje. Dokáže ale pracovat 
v dobrém tempu a na slušné úrovni, umí být trpělivý a vytrvalý. 

Z etopedického hlediska se u T. neprojevily výrazně negativní poruchy chování  na bázi 
antisociálního rázu (zde rozumíme  takové chování jedince, které záměrně poškozuje 
společnost a je namířeno proti pravidlům, normám a hodnotám). Některé studie ovšem 
uvádějí, že mnoho dětí a mladistvých považuje za projevy antisociálního a  asociálního rázu 
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skutečnosti jako je: někomu nadávat či urážet ho slovem, gesty či posuňky, někoho obtěžovat 
hlukem nebo gestikulací, maření přátelství nebo soudržnosti skupiny intrikami a donašečstvím 
apod. Lze konstatovat, že všechny tyto projevy jsme u T. zachytili, a to v poměrně často se 
opakující míře. Egocentrismus se občas projevuje v určitých specifických situacích (projevuje 
sklony k sobectví, kdy nechce půjčit nikomu něco ze svých věcí, chová se přijatelně jen proto, 
aby z toho měl vlastní prospěch apod.). Tyto situace většinou reflektují chlapcův postoj ke 
svému okolí, zároveň s potřebou upoutat na sebe pozornost za každou cenu, často s touhou po 
vítězství a snaze o převahu nad jiným vrstevníkem. Jeho impulzivita a negativismus v chování 
se dá zvládnout běžnými pedagogickými praktikami, především v podobě jasně stanovených 
pravidel a jejich striktním dodržováním. V opačném případě se snaží tato pravidla obejít či 
dosáhnout za jejich hranice. Již nyní je zřejmá snaha chlapce inklinovat k problémovým 
jedincům.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do péče DDŠ Hrochův Týnec. 

 

I. V. nar. 1992 

Bytem – naposledy Choteč 72 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  I. V., nar. 1967 

Matka:  I. M., nar. 1967 

Sourozenci: bratr, nar.1993 

sestra, nar.1991 

 bratr, nar.1998 

Medikace: ne 

 

Jde o pubertálního chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADD při podílu 
výchovně a citově zanedbávajícím  rodinném prostředí. Intelekt chlapce je aktuálně celkově 
průměrný s výrazně lepšími složkami názorovými. Jde o technicky nadané dítě, v původní 
rodině málo stimulované. Rodinná anamnéza je shodná s předchozí, protože se jedná o 
sourozence. 

 

Vstupní zakázka: 

Důsledným jednáním vymezovat pravidla s cílem odbourávat a působit na jeho sklony 
k problémovým jedincům, ke lhaní, sobeckému a účelovému jednání, ke skryté agresivitě. 
Pozitivně motivovat ke vztahu k všestranným sportovním aktivitám. Posilovat přiměřeně věku 
jeho sebevědomí. Vést k sebeovládání, trpělivosti a zodpovědnosti za chování a jednání. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

V. prošel mnohými neúspěchy, nebyl podporován nikým z rodiny, a tak se z nadaného chlapce 
stal člověk věčně se podceňující, neumí se těšit z úspěchů, vlastní píli bere jako nutný doplněk 
školní docházky. Nemá, koho by potěšil výsledkem svého úsilí. Je často demotivován, 
podléhá náladám. Školní pravidla dodržuje, skáče však často do řeči učitelům i spolužákům. 
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Přijímá rady i napomenutí, umí z nich vycházet. Bývá smutný, když se mu nedaří, umí sebrat 
síly a pracovat dál. Vědomosti a znalosti odpovídají výše popsaným postojům. Učivo si 
osvojuje snadno, unikají mu však občas souvislosti, informace komolí, na otázky k tématům 
odpovídá zeširoka, takže se ve svých úvahách ztrácí. Chudý slovník stačí jen pro zopakování 
slyšených pojmů.  

Jedná se o chlapce průměrně tvořivého, samostatného i aktivního. Také sociabilita a sociální 
zdatnost je na poměrně dobré úrovni (je schopen projevů přátelství k dospělým i spolužákům, 
je ochoten nabídnout pomoc i zapojit se do běžných herních nebo sociálních aktivit 
vrstevníků, více se zastává bratra při jeho neúspěších). Úroveň prvků volní sebekontroly je 
třeba i nadále trénovat a rozvíjet. Jeho impulzivita, útočné jednání v podobě otevřené slovní 
agrese a negativismus se dá zvládnout běžnými pedagogickými praktikami, především 
v podobě jasně stanovených pravidel a jejich striktním dodržováním, na které je zvyklý a je 
schopen jejich akceptace. Tyto projevy souvisejí také s nastupující pubertou, která má teprve 
vzestupnou tendenci. Již nyní je zřejmá snaha chlapce proximovat k problémovým jedincům. 
V budoucnu toto může přerůst ve snahu začlenit se do skupiny, která se bude vyznačovat 
specifičností zájmů a postojů. Morální hodnoty zvnitřněny nemá, stále potřebuje kontrolu a 
dohled, včetně přísnějších pravidel a režimu.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do péče DDŠ Hrochův Týnec. 

 

J. E. 1991 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/T4(SMR) 1:1 

  

Bytem – naposledy Hradec Králové 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  Z. J., nar. 1965 

Matka:  M. J., nar. 1973 

Sourozenci: sestra, nar. 1998 

Medikace: ne 

 

E. je disharmonicky se vyvíjející osobnost na bázi sy LMD při podílu výchovné insuficience 
rodinného prostředí, citové deprivace. Intelekt hodnotíme jako lépe průměrný s výrazně lepší 
úrovní složek názorových. Rodiče jsou manželé, dříve spolu žili. V r. 1997 podala matka 
žádost o rozvod, ale matka nezaplatila soudní poplatek a řízení bylo pozastaveno. V r. 1998 se 
narodila manželům dcera, matka byla na MD a rodina byla doplácena do životního minima. 
Matka neplnila své povinnosti vzhledem k dětem a domácnosti, otec v opilosti bil ji i děti. 
V r. 2002 zanechala E. samotného v bytě bez zaopatření a s dcerou se pohybovala neznámo 
kde. Otec byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 15 měsíců. 
Chlapec byl na základě PO umístěn v DDÚ v Hradci Králové. ÚV byla nařízena v r. 2002. 

 

Vstupní zakázka: 
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Postupně odstraňovat jeho lhaní. Učit respektu k dospělým autoritám, potlačovat jeho 
netrpělivost, negativismus, impulzivní chování. Rozvíjet sebeobslužné návyky (úklid 
osobních věcí, hygiena, stolování) a hygienické návyky. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Chlapec je školně velmi zanedbané dítě. Měl mnohé absence a jako „putovní žák“ po školách 
se začlenil do školního prostředí DDÚ. Má útržkovité  vědomosti. Dysporuchy u něho byly 
diagnostikovány již v mladším školním věku, ale pro nedostatek rodičovské péče nebyly 
kompenzovány. V malém školním kolektivu DDÚ bylo možné právě tyto nedostatky 
respektovat a částečně i kompenzovat pravidelným slovním hodnocením, pobídkou ke 
spolupráci, ke snaze, častou chválou, vysvětlováním a vhodnými výukovými postupy.  Má 
však velmi  pomalé tempo a je  proto třeba  trvat  na kvalitě malého množství úkolu. Také 
nebyla dostatečně vyvinuta vůle, což se projevuje v nesamostatnosti při obtížích s úkolem 
spojených. S SVPU se pojí slovní neobratnost a sklon k patlavosti. Je zřejmá nízká 
sebedůvěra a  úzkost  z neúspěchu. V kolektivu dětí je spíše opuštěný pro svoji nešťastnou 
povahu (žalování, vychloubání, posměšky..), umí však být i  tolerantní k chybám ostatních  a 
snášenlivý, ale stálého kamaráda nemá.  

E. je maladaptovaný v dětských kolektivech, s potřebou prosazení za každou cenu, zvyklý se 
bránit agresí. Je zvýšeně egocentrický. Potřebuje stále posilovat sebevědomí. Je nejistý, 
pochybuje o své hodnotě. Osobnost je spíše introvertního ladění, s častými úniky do fantazie, 
se sklony ke konfabulacím. Má také extrapunitivní přístup k řešení zátěžových situací. Díky 
režimu v našem zařízení došlo ke stabilizaci psychiky dítěte, ke zmírnění jeho neurotických 
projevů. Hodně se o něj začal zajímat otec.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Chlapec byl po ukončení pobytu předán do péče DDŠ Kostelec n. Orlicí a v současné době je 
zahájeno řízení o zrušení ÚV. 

 

K. P. nar. 1990 

EBFT: model tréninku : : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

Bytem – t.č. DDŠ Kostelec n. Orlicí 

Žákem – 4. ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  P.K., nar. 1964 

Matka:  A.P., nar. 1968 

Sourozenci: sestra, nar. 1991 

  bratr, nar. 1992 

  sestra, nar. 1994 

Medikace: ne 

 

Jedná se o chlapce s průměrným intelektem. Osobnost dítěte se sy LMD (sy ADHD) 
hyperaktivního typu při podílu citové deprivace. Chlapec dlouhodoběji trpí citovým 
odmítáním v rodině, kde jsou preferováni mladší sourozenci. I během pobytu  P. citově strádá. 
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Zájem rodiny  o P. je minimální. Sám chlapec rodinu nekontaktuje ze strachu z odmítnutí. 
Manželství rodičů bylo rozvedeno. Matka v roce 2002 podala návrh na ústavní výchovu 
z důvodu opakovaného záškoláctví, kázeňských školních přestupků, odcizení peněz 
z domácnosti a nerespektování rodičů. Došlo pouze k dočasnému zlepšení. Po návratu otce do 
bydliště se situace opakovaně vyhrocovaly, P. sám kontaktoval Linku bezpečí a následně byl 
umístěn do DDÚ. OS Chrudim nařídil ÚV v roce 2003. 

 

Vstupní zakázka: 

Posilovat sebevědomí a samostatné jednání, rozvíjet logické myšlení, tvořivost a zručnost, 
podporovat ve sportovních aktivitách, upevňovat základní pravidla slušného chování. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Při vyučování se objevovala značná náladovost. V první polovině pobytu se jevil jako 
rozvážnější, klidnější, pro práci ve škole byl více motivován. Ve druhé polovině pobytu se v 
jeho projevech při vyučování objevovaly náznaky podrážděnosti, nervozity. Byl značně 
neklidný, houpal se na židli, často okusoval školní pomůcky, neustále přežvykoval různé 
papírky.  Někdy hlasitě dával nesouhlas s rozhodnutím učitele, objevovaly se nevhodné 
připomínky, při hodinách nemístně vykřikoval. Je rád středem pozornosti, rád se předvádí 
před svým publikem. Při osvojování učiva je trochu těžkopádnější v myšlení, při výkladu 
spolupracuje a vnímá. Při delší monotónní činnosti ztrácí pozornost, pestré střídání činností se 
velmi osvědčilo. Připravenost do školy lze hodnotit jako podprůměrnou, nezvládal se učit 
ústně. Pracovní tempo je pomalejší, na vše potřebuje více času. Často zapomíná školní 
pomůcky a sešity, je velmi nepořádný. Byly diagnostikovány SVPU. 

P. má sklon ke zvýšené sugestibilitě, teatrálnosti, bouřlivému emočnímu prožívání. Silná je i 
pudová složky osobnosti. V chování se ukazují agresivní tendence.  Je vhodné výbušnost, 
agresivní sklony chlapce transformovat do přijatelné podoby (sportovní vyžití, závodění atd.). 
Dobře funguje přes racionální složku osobnosti  (vysvětlováním, apelováním na jeho 
odpovědnost). P. má sklon k účelovosti, dokáže se dobře formálně přizpůsobit, potřebuje však 
cítit kontrolu nad sebou. Dobře reaguje, cítí-li se v centru zájmu, preferuje individuální 
kontakt s autoritou. Sebehodnocení, sebedůvěra je v některých oblastech přiměřená, 
podceňuje se však ve vztahu ke školní práci. Chybí volní vlastnosti osobnosti, nejsou 
rozvíjeny.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

P. je dobře vřazen do DDŠ. Po ukončení pobytu byl předán zpět do DDŠ Kostelec n. Orlicí. 

 

K. T. nar. 1992 

Bytem – t.č. DD  Štíty 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  M.K., nar. 1959 

Matka:  J.K., nar. 1962 

Sourozenci: sestra, nar. 1982 

  sestra, nar. 1983 

  sestra, nar. 1987 
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   sestra, nar. 1986 

   sestra, nar. 1990 

Medikace: ne 

 

Jedná se o chlapce dobře průměrného až mírně nadprůměrného intelektu, jehož prospěch ve 
škole byl  do značné míry ovlivněn pouze mimointelektově. Dítě dlouhodobě výchovně 
zanedbávané, citově strádající v dysfunkční rodině. Osobnost chlapce má ráz 
disharmonického vývoje na bázi přítomnosti sy LMD při výrazném podílu nevhodné výchovy 
v nestabilním, všestranně zanedbávajícím rodinném prostředí, kde dítěti nikdy nebyl 
poskytnut kvalitní mužský identifikační vzor. Manželství rodičů bylo rozvedeno v roce 1996. 
Otec v nadměrné míře požíval alkohol a matka s dětmi zůstala sama, později se k ní 
nastěhoval přítel, který děti bil, což matka popírá. T. začal mít problémy s učením, zhoršil se 
mu prospěch, měl sebevražedné tendence. Rodina měla velké finanční potíže (v bytě se 
netopilo, mnohdy byli bez elektřiny, děti neměly zaplaceny obědy ve škole apod.). Z těchto 
důvodů byl podán návrh na umístění do ústavního zařízení. ÚV byla nařízena OS v Šumperku 
v roce 2003. 

 

Vstupní zakázka: 

Celkové posílení sebevědomí, posílení vytrvalosti ve všech činnostech, posílení kladného 
vztahu ke škole, učit jej pracovat s pocitem zodpovědnosti, ukotvit hygienické návyky, učit ho 
udržovat pořádek v osobních věcech. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Nastoupil do školy DDÚ s velkou nechutí. Nenamáhal se, plnil jen to, co musel. Nevěřil, že 
školní prostředí  může být bezpečné. Vstupoval do drobných slovních agresí vůči osobě 
učitele a stále sledoval spolužáky, zda se mu  někdo nesměje. Nevěřil ani svému okolí, ani 
sobě. Díky nízkému počtu žáků ve třídě měl mnoho příležitostí být vyvolán, jeho postoje a 
názory byly brány vážně, začínal přijímat rozhovor a diskusi, učil se odbourávat agresivní 
bránění svých postojů a respektovat názory jiné. I přes veliké problémy ve čtení, češtině a 
matematice  začal prezentovat svoji práci před třídou a také se uplatnil ve vystoupeních před 
veřejností. Velkou pracovní motivací se mu stala pochvala, přijetí a veřejné ocenění. Začal 
dobře spolupracovat, režim a školní řád naprosto respektoval. T. je velmi zanedbané dítě 
s obranným chováním, které v běžném školním prostředí převáží jeho schopnost být žákem 
průměrným až nadprůměrným. 

Jde o emočně labilnější osobnost s prvky neuroticismu. Je znát, že na výchovu chlapce mají 
převažující vliv ženy. Chlapcovy emoční reakce jsou spíše ženského charakteru, se sklonem 
k hysterii. T. je citlivý, až přecitlivělý vůči svojí osobě. Má sníženou frustrační toleranci, 
zátěžové situace ho vyčerpávají, má naučenu řadu obranně útočných reakcí, spojených 
s agresí. Jeho sebedůvěra je velmi malá, stále o sobě pochybuje, potřebuje ujištění o své 
hodnotě, těžko přijímá kritiku. Pozitivně na něho působí individuální rozhovory s dospělým, 
kdy je chlapec schopen svoje problémové chování zreflektovat a pokusit se o nápravu. 
V podmínkách DDÚ se chlapec významně stabilizoval. Respektoval mužskou i ženskou 
autoritu bez větších potíží. Za velmi významné pro T. považujeme zlepšení jeho vztahu ke 
škole. Aktuálně je motivovaný pro školní práci stále k lepším výkonům. V podmínkách 
individuální péče „vychytává“ neznalosti z oblastí dovedností, vědomostí, vše pozitivně 
zúročí v následujících ročnících školní docházky.  
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Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Chlapec byl po ukončení pobytu předán zpět do péče DD Štíty. 

 

K. J. nar. 1992 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 1:1 

  

Bytem – t.č. DD Budkov 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  neuveden 

Matka:  E.K., nar. 1965 

Sourozenci: ne 

Medikace: ano 

 

Jedná se o chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADHD při masivním 
podílu citové deprivace. Předpokládáme i genetické faktory (problémové osobnosti rodičů). 
Těžce emočně narušené dítě, výchovně obtížně usměrnitelné. Otec dítěte není uveden. 
Výrazné problémy v jeho chování nastaly po smrti jeho babičky, která se o něj převážně 
starala. Matka žila s druhem, se kterým si chlapec nerozuměl. Začal ubližovat dětem, měl 
velké kázeňské problémy ve škole, odcizoval matce peníze, byl agresivní. Matka z těchto 
důvodů zažádala o umístění do ústavního zařízení. ÚV byla nařízena MS Brno v r. 2000. 

 

Vstupní zakázka: 

Individuálním přístupem a důsledným jednáním upevňovat jasná pravidla a vytyčovat 
mantinely v chování, mírnit projevy slovní agresivity, pozitivně posilovat jeho věku přiměřené 
sebevědomí, vést k sebeovládání, trpělivosti, budovat pocit odpovědnosti a respektování 
autorit, zmírnit projevy infantiliy. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Chlapec je schopen pracovat pouze pod přímým dohledem  pedagoga. Je stále připravený své 
povinnosti nesplnit, obejít, vysvětlit proč to či ono dělat nebude apod. V DDÚ měl výhodu 
malého kolektivu a trvalý dohled. K jeho celkovému zlepšení ve výsledcích školní práce tedy 
došlo, ale v běžném třídním kolektivu může dosáhnout nějakých výsledků pouze  s osobním 
asistentem. Pro pedagoga na ZŠ je nemožné toto dítě smysluplně vzdělávat. J. je natolik 
nesoustředěný a problémový, že nemá možnost vstřebávat učivo a navazovat na dřívější 
poznatky. Všechno okolo  ho ruší, na vše reaguje, případně ruší sám. Jeho pracovní tempo je 
pomalé, často narušované již zmíněnou nesoustředěností. Sešity  má neupravené, pomůcky 
poškozené a  poztrácené, domácí úkoly spolehlivě plnil až ke konci pobytu. Jeho chování  a 
neustálé narušování by bylo podkladem pro sníženou  známku z chování. J.  je však dítě 
s poruchou chování, a proto je třeba hledat především způsoby, jak mu pomoci.  

J. se zpočátku jevil jako průměrně sociabilní, bez větších náznaků negativismu. Postupem 
času (po absolvování adaptační fáze) pochopil, že řád a režim našeho zařízení mu neumožní 
takovou volnost, jakou si představoval. Jedná se o chlapce výrazně emočně labilního se 
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sklonem k lítosti a pláči či emocionálním výkyvům nálad. Jeho chování se vyznačuje nízkou 
úrovní samostatnosti, iniciativy a aktivity. Obtížné sociální situace vyvolávají v jeho chování 
řadu změn, které následně rezultují v projevech pasivity, nesamostatnosti, negativismu a 
dificilních projevech. Často tak podléhá stavům podrážděnosti a frustrace. Výrazná je také 
proximita k problémovým jedincům. Přísná, jasně stanovená pravidla, režim obsahující prvky 
stimulační i inhibiční. Striktní a důsledné působení autority. Více mužských identifikačních 
vzorů.  

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Budkov. 

 

K. L., rozený N. nar. 1993 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

Bytem – Chlumec n. Cidlinou, Roosweltova 163/III 

Žákem – 4. ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec - pěstoun: J.K., nar.1958 

Matka – pěstounka: M. K., nar.1962 

Sourozenci:  vlastní žádní 

   dcery pěstounů manželů K. 

Medikace:  ano 

 

Jedná se o chlapce se sy ADHD při masivním podílu rané citové deprivace. Intelekt je 
situován na hranici pásma slabého průměru až podprůměru. L. je problematická, výchovně 
velmi náročná osobnost, vyžadující individuální péči. Bude  nadále velmi obtížné vzdělávat 
ho v podmínkách klasické školy. Rodiče L. se krátce po jeho narození rozvedli, chlapec byl 
svěřen do péče otce a matka se odstěhovala neznámo kam. Otec péči o syna nezvládal, a proto 
požádal o jeho umístění do DD. Protože se o něj oba rodiče přestali zajímat, bylo navrženo 
jeho umístění do  NRP. V roce 1999 ho začali navštěvovat manželé K. a v r. 2000 byl L. 
svěřen do jejich péče. Sami vychovali 3 dcery, obývají dobře udržovaný rodinný domek. 
Pěstoun pracuje jako řidič, pěstounka v LDN, ale nyní je dlouhodobě nemocná. L. si vytvořil 
silnou citovou vazbu na všechny členy rodiny, ale po počátečním nadšení se začaly objevovat 
problémy s jeho výchovou. Výchova pěstounů byla přísná, více trestající byla pěstounka. 
Pěstouni spolupracovali s odborníky, ale bez úspěchu. Problémy se zhoršily s nástupem do 
školy. Pod vlivem silné citové deprivace L. nezvládal sociální chování k ostatním dětem, bral 
si věci, dětem svačiny, lhal. S narůstáním lží a krádeží se zpřísňovala i výchova pěstounů. 
Rodina byla opakovaně prošetřována pro podezření na týrání dítěte, ale až doposud se toto 
neprokázalo. L. se též neprojevuje jako týrané dítě. Rodina s ním nadále udržuje velmi časté 
kontakty (telefonické i v podobě návštěv). V současné době byla podána žaloba na manžele K. 
pro týrání (časté fyzické tresty) svěřené osoby. Chlapec nenese známky týraného dítěte ani se 
neprojevuje jako týrané dítě  po celou dobu pobytu v našem zařízení. 

 

Vstupní zakázka: 

Zmírnění projevů agresivity, negativismu, značné infantility, snaha začlenit do dětského 
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kolektivu jeho vlastním přičiněním, sebeovládání při řešení konfliktů, snaha o sebekritiku, 
zlepšení vztahu ke škole a školním povinnostem, upevnění zásad společenského chování, 
upevnit sebeobslužné a hygienické návyky, udržovat kontakt s rodinou. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

U tohoto žáka byly diagnostikovány tendence k SVPU (dyslexie, dysortografie). Jedná se o 
velmi náročného žáka na vedení, který se obtížně koncentroval na výuku. Jako jediný zástupce 
IV. ročníku ve třídě  pracoval po většinu času individuálně s asistentem učitele. Pod 
individuálním dohledem se snažil o velmi dobré výsledky, pokud jej probíraná látka bavila, 
pracoval s chutí a se zájmem. Musel být permanentně motivován, často se objevovala 
tendence  vzdávat zadanou práci předem. Při náznaku zvýšené zátěže se stává 
nesoustředěným, hrozí nebezpečí silného narušení hodiny. Na vlastní práci se soustředí velmi 
krátkou dobu, je patrný značný psychomotorický neklid. Osvědčil se individuální přístup se 
značnou mírou tolerance, pochopení, empatie a pedagogického taktu. Je třeba jej často 
pobízet, postupnými kroky navádět ke konečnému cíli. 

Jde o osobnost velmi citově oploštělou, kde dominuje výrazný egocentrismus, chybí 
schopnost empatie. Jedná na základě bezprostředních pohnutek a na Já zaměřených potřeb, 
důsledky jednání předem nedomýšlí. Odtud je možné vysvětlit řadu výchovných problémů 
chlapce (krádeže peněz, svačin a sladkostí dětem ve škole). Ve skupině je často v submisivní 
pozici, podléhá silnějším jedincům, má tendenci se jim zavděčit (rozdává jídlo, své hračky, 
sladkosti), je snadno ovlivnitelný. Je sociálně i emočně nezralý, výrazně maladaptovaný v 
dětském  kolektivu. Vůči své osobě je přecitlivělý, nekritický. Má značně snížené 
sebehodnocení. Časté bylo, zejména zpočátku pobytu, odmítání činnosti z důvodu malé 
sebedůvěry, strachu z  posměchu okolí. Sociální okolí mnohdy vnímá jako ohrožující, vyvíjí 
afektivní obranné reakce na běžné podněty okolí (reaguje neadekvátně: křičí, nadává, uráží 
se).  Frustrační tolerance je velmi nízká.  

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Chlapec byl po ukončení pobytu předán do péče VLO Přestavlky. 

 

K. J. nar. 1991 

Bytem – t.č. DD Žatec 

Žákem – 6. ZvŠ, 6. rok ŠD 

Otec:  E. K., nar.1954 

Matka:   K. K., zemřela 

Sourozenci: sestra, nar. 1980  

   bratr, nar. 1983 

   sestra, nar. 1984 

   sestra, nar. 1985 

   bratr, nar. 1987 

   sestra, nar. 1988 

   bratr, nar. 1992  
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   sestra, nar. 1993 

Medikace: ano 

 

Jedná se o chlapce se sy ADHD, kde v osobní charakteristice dominuje psychomotorický 
neklid, roztěkanost, impulzivita, menší emoční a sociální zralost. J. je dětský, překvapivě 
citlivý, sugestibilní. 

Chlapec se narodil z manželství rodičů, které zaniklo smrtí matky. Jedná se o velmi 
problémovou rodinu včetně příbuzných. Potřeby dětí nebyly vždy ze strany rodičů 
zajišťovány. V roce 1995 byly děti nalezeny doma zcela bez dozoru a zajištění. Po všech 
stránkách byly zanedbané, zubožené a hladové. Spis je v evidenci OPD od roku 1982. 
Chlapec byl přijat do DDÚ na základě rozhodnutí o PO. ÚV byla nařízena následně Okresním 
soudem v Liberci v roce 1996. 

Vstupní zakázka: 

V individuálním kontaktu krátkodobě motivovat, nešetřit pochvalou a oceněním. Nastavit 
mužský model chování, především v adekvátním zvládání zátěžových situací. V kritice 
chování přistupovat citlivě – forma rozhovoru, vysvětlení na příkladu, vyslechnutí chlapcova 
názoru. Vytvořit prostor pro zviditelnění se – rozvíjet kresebný talent, estetické cítění a vztah 
ke zpěvu. Individuální pomoc při školní přípravě. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Během vyučování dobře spolupracoval a o přestávkách si kreslil. Byl nemluvný, bylo třeba ho 
chránit před agresivnějšími chlapci.  Postupně se začal rozhlížet, do jeho klidného chování  se 
prolínaly drobné  drzosti a nervozita s projevy vzteku, když se mu něco nedařilo. Proti 
školním povinnostem však neprotestoval.  Vedení dospělé osoby respektoval a mezi 
spolužáky neměl problémy. 

Během jeho působení v DDÚ jsme se nesetkali s případem, že by porušil  školní řád. Velmi 
obtížně chápe, snadno zapomíná  a špatně se orientuje i v jednoduchých tématech. Naprosto 
vázne logické uvažování a abstraktní myšlení. Špatná slovní zásoba mu neumožňuje sdělit své 
postřehy či  smysluplně reprodukovat probrané učivo.  

Je poměrně dobře orientovaný v početné rodině. Dokáže vyjmenovat všechny sourozence, zná 
poměrně přesně i jejich věk. Citově je nejvíce vázán na sestru a otce. Jde o citlivé dítě, které 
dokáže navazovat hlubší citové vazby k lidem, projeví lítost, stud, empatii. V řízených 
úlohách J. dokáže pracovat vytrvale, se snahou, je však lehce unavitelný. Únava je provázena 
zvýšeným psychomotorickým neklidem.V popředí je zvýšená pohyblivost až neklid, 
roztěkanost, impulzivita, sklon k provokacím ve snaze být středem pozornosti, sociální a 
emoční nezralost. V zátěži má sklon reagovat neústupným prosazováním svých potřeb, 
verbální agresí, regresně infantilními projevy – z etopedického hlediska se jedná o projevy 
egocentrismu v negativním slova smyslu. Po odeznění afektu je přístupný domluvě, dá se 
usměrnit. Podléhá vlivu silnějších osobností, může inklinovat k problémovým jedincům či 
skupině, ale spíše se stane pro svoji slabou konstituci obětí šikany. Potřebuje ocenění, protože 
si vnitřně nevěří. Morální hodnoty a společenské normy nemá, vlivem problematického 
výchovného prostředí a identifikačních vzorů, zvnitřnělé. Příležitostně nemusí jednat správně, 
občas chybí i rozumová korekce. Volní složky jsou méně rozvinuté, chlapec má tendenci ke 
zbrklosti, nepozornosti. Jde o dobře vřazené dítě do ZvŠ. Intelekt je aktuálně situován celkově 
v hraničním pásmu mentální retardace (při horní hranici tohoto  pásma) s výraznější převahou 
složek názorových.  



  Studie využití metody EEG biofeedback 

  46 

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Žatec. 

 

K. J. nar. 1992 

EBFT: model tréninku : : C3(Beta)/C4(SMR) 1:2 

 

 Bytem – t.č. DD se školou Býchory 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  B. V., nar. 1947 

Matka:  K. K., nar.1961 

Sourozenci: 9 sourozenců v NRP 

Medikace: ano 

 

Jedná se o chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADHD při výrazném 
podílu rané psychické deprivace. Dnes jsou problematické rysy osobnosti potencovány i 
pubertou. Chlapec je dobře umístěný v podmínkách zvýšené výchovné péče v rámci dětského 
domova se školou (DDŠ). U J. je nutné důsledné výchovné vedení ve skupině kombinované 
s možností individuálních rozhovorů, zaměřených na jeho problémové chování (sobeckost, 
provokace ostatních, tendenci k manipulaci s dětmi i dospělými).  

Chlapec se narodil mimo manželství. Matka měla 5 vyživovacích povinností. V péči měla 
pouze J. Chlapec navštěvoval speciální mateřskou školu internátního typu. Matka neplnila své 
povinnosti ve vztahu k zařízení ani k synovi. V nadměrné míře požívala alkohol, navštěvovala 
ordinaci AT. Zanechávala syna doma samotného a nezajištěného.V roce 1994 byl nad 
chlapcem stanoven dohled. Rozhodnutím soudu v Praze byla nařízena ÚV v roce 1998. 

 

Vstupní zakázka:  

Individuálním přístupem a důsledným vedením vymezovat jasná pravidla. Pozitivně 
motivovat a posilovat jeho věku přiměřené sebevědomí. Citlivě a s porozuměním reagovat na 
prudké změny chování související s nástupem puberty. Budovat pocit odpovědnosti 
v návaznosti na posilování vztahu a respektování autorit (zejména ženské). 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Počátky pobytu v našem zařízení  byly poznamenány velkými rozpory v chlapcově chování. 
Klackovité chování střídala jemnost a vstřícnost. Byl hlučný, často drzý, měl spoustu 
nedorozumění s dětmi i dospělými. Při vyučování rušil, nesoustředil se, odbíhal, vykřikoval. 
Změna nastala, když začal chápat jasná pravidla a hranice naší komunity. Vyhovovalo mu 
pravidlům rozumět a vědět, kdy je překračuje a kdy je chce respektovat. Výrazně ho motivuje 
pochvala, zájem dospělých, úspěchy ve vědomostních soutěžích. J. má intelektové 
předpoklady pro úspěšné absolvování základní školy. Je však nesoustředěný, hraje si 
s pomůckami, bývá  myšlenkami nepřítomen. Má dostatek energie a snahy přijímat nové 
učivo, celkem dobře spolupracuje, je aktivní, k výkladu rád připojuje své postřehy a 
zkušenosti. 
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Projevil smysl pro poctivou hru, respektuje pravidla kolektivního sportování, sám za sebe je 
vytrvalý, umí překonávat nepohodlí a překážky. Šikovný je i při pracovní a výtvarné výchově. 
Je manuálně zručný, nápady umí realizovat. 

Chlapec se jeví jako poměrně dobře sociabilní, s nižší úrovní pozornosti, koncentrace a 
dobrým vhledem do situace. Jedná se o chlapce výrazně emočně plochého, v popředí 
egocentrické projevy, mnohdy až v krajní formě individualizmu a upoutávání pozornosti 
jednoznačně k vlastní osobě. Jeho chování se vyznačuje vysokou úrovní samostatnosti, 
iniciativy a aktivity, opět směřující k vlastnímu „já“. Ze sledovaných kategorií rizikového 
chování stavíme do popředí chování na bázi antisociálního i asociálního rázu, kdy jedná s 
ostatními hrubě, necitlivě, bez náznaku empatie či lítosti, pronáší nevhodné i vulgární 
poznámky na jejich adresu, posmívá se jim. Úmyslně a opakovaně ubližuje, s cílem strhnout 
na sebe pozornost a zájem o svou osobu i v negativním slova smyslu. Již nyní musíme 
konstatovat, že antisociální chování se v případě tohoto chlapce prolíná s delikventním a 
prekriminálním (vzhledem k věku) –objevuje se úmyslné lhaní, chování, které se ostře 
vymyká běžným sociálním normám. Maladaptivní chování je důsledkem nedostatečně 
vytvořených sociálních dovedností a návyků – obviňuje své okolí ze svého neúspěchu, svaluje 
vinu za své jednání na ostatní spolužáky, je značně konfliktní. Výrazná je také proximita 
k problémovým jedincům.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, nedošlo ke  zlepšení a 
úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DDŠ Býchory. 

 

K. J. nar. 1992 

EBFT: model tréninku : : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

 Bytem – t.č. DDÚ a SVP Hradec Králové 

Žákem –  6. ZŠ, 6. rok ŠD 

Otec:  K. O., nar.1948 

Matka:  H. J., nar.1968 

Sourozenci: sestra, nar. 1990 

sestra, nar. 1998 

Medikace: ne 

 

Jedná se o pubertálního chlapce, jehož osobnost nese typické znaky  sy ADHD a sekundární 
neurotizace (podíl výchovné insuficience rodičovských autorit): v popředí obrazu je  
impulzivita , emoční labilita, hypersenzitivita, poruchy pozornosti a  SVPU. 

Děti vychovává matka. Vlastní otec má chlapce rád, bere si ho na prázdniny, platí výživné. 
Další partrner (manžel matky) – otec J. sester byl odsouzen k trestu odnětí svobody za týrání 
jedné z dcer v trvání 1 roku. Během manželství napadal fyzicky matku i děti. Toto manželství 
bylo rozvedeno. Matka je ve výchově dětí nedůsledná, absentuje mužská autorita. Na 
fungování rodiny se negativně odráželo také časté stěhování. Rodina je sociálně slabá. Pro 
časté krádeže byl J. přemístěn na jinou školu. ÚV byla nařízena po vydání PO okresním 
soudem v Trutnově v roce 2005. 



  Studie využití metody EEG biofeedback 

  48 

 

Vstupní zakázka: 

Zmenšit konfliktnost. Snížit hyperaktivitu (vztahovačnost). Zájmově zaúkolovat. 
Profesionálně orientovat. Důkladná příprava do školy, naučit se učit. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

J. je pracovitý chlapec s nadáním vstřebávat informace, které umí spojovat a vyvozovat 
logické závěry. Nečiní mu potíže osvojit si nové učivo a navázat na již známá fakta. Celkem 
lehce postřehuje souvislosti, na otázky odpovídá s rozvahou, neví-li si rady, zbytečně nemluví 
a nechá se poučit. Jeho solidní slovní zásoba stačí, aby vyjádřil  i složitější myšlenku. Písemný 
projev je poznamenán lehkou dyslexií a dysortografií. Slohové práce mají horší úroveň než  
ústní vyjádření. Občas použije nesprávný tvar nebo mu unikne souvislost, také gramaticky  je 
slabý. Při vyučování sleduje výklad, na jehož základě samostatně pracuje. Potřebuje-li 
vysvětlení, zeptá se. Občas vykřikne nebo zareaguje na provokace či neklid spolužáků, ale 
sám zbytečně neruší. V našem zařízení patřil k nejlepším žákům. Chyběla mu dostatečná 
konkurence. Kolektiv, ve kterém se J. pohyboval, byl vztahově velmi náročný. Prožil zde 
velkou změnu vlastních postojů a sebevyjádření.  

V prvním kontaktu je nesmělý, tenzní, nejistý, ale na druhé straně ho těší zájem o svoji osobu. 
Tato ambivalentnost, určitá nedůvěra ve vztazích k dospělým, ale i k dětem  je pro chlapce i 
nadále dost typická a souvisí s jeho narušeným sebepojetím. Stále v kontaktech pochybuje o 
své hodnotě, potřebuje ujištění o svých kvalitách, je zvýšeně vztahovačný, přecitlivělý. Vše 
má kořeny v dlouhodobé nezakotvenosti chlapce v dětských kolektivech (odmítán jako casus 
socialis, časté střídání dětských kolektivů v důsledku stěhování, naposledy i z důvodu 
výchovných problémů dítěte - krádeže atd.). Pozitivně hodnotíme chlapcovu rozvinutou 
emocionalitu. City jsou hluboké, nechybí svědomí. J. nepostrádá empatii, stud, citlivost 
k druhé osobě. Tyto city je třeba kultivovat. Citově je pevně vázán k matce, k mladší i starší 
sestře, stýská se mu po nich. Dokáže velmi pěkně projevit své city. Je velmi dobře 
usměrnitelný přes racionální ale i citovou složku osobnosti. Intelekt chlapce je situován do 
pásma výraznějšího nadprůměru s  lepší úrovní složek neverbálních. Neverbální složky 
intelektu jsou vysoce nadprůměrné, ukazují na technické předpoklady dítěte. Dobře se rozvíjí 
logické myšlení s pozitivním dopadem v hodinách matematiky. Všechny dílčí úkoly vstupní 
zakázky se dařilo plnit, zaznamenali jsme velký pokrok v chlapcově jednání a chování.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do péče DD Semily. 

 

K.P. nar. 1992 

 Bytem – t.č. DD Nový Jičín 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  K. P., nar. 1959 

Matka:  K. R., nar. 1959 

Sourozenci: sestra, nar. 1997 

Medikace: ano 
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Jedná se o chlapce s výrazným disharmonickým vývojem osobnost na bázi sy ADHD při 
podílu rané citové deprivace. Susp. vliv hereditárních faktorů (problémové osobnosti 
biologických rodičů). Reedukace chlapce nebude jednoduchá. Vyžaduje důsledné ale i 
empatické vedení osobnostně silných autorit. Nejsme si jisti, zda v podmínkách DD bude P., 
bez výchovných problémů fungovat. S nastupující pubertou předpokládáme zvýraznění 
problémových rysů. 

P. si rodiče osvojili v prvním roce života. Již od malička se u něj projevuje hyperaktivita, 
agresivita. Pro výchovné problémy byl hospitalizován v DPL. I přes všechna snažení a 
spolupráci s odborníky, nebylo možné stabilizovat chlapcovo chování. ÚV byla nařízena 
okresním soudem v roce 2003. 

 

Vstupní zakázka: 

Vést k trpělivosti, důslednosti. Vymezit hranice v chování. Odbourat negativní projevy 
v chování (lhaní, agresivita, sklon k hypochondrii). Posílit respekt k ženské autoritě. Posílit 
sebevědomí ve sportovních dovednostech. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Od prvopočátku bylo obtížné se s ním domluvit. Jeho nálady se  během dne často střídaly. 
Odmítal pracovat, nesnažil se. Oblíbeným slovem bylo „nevím“. Neprojevil snahu naučit se 
něčemu novému. Není aktivní, reaguje jen na výzvu. Je – li jeho snaha motivována odměnou, 
je ochoten se namáhat a ukázat, že  vědomosti má. Na neúspěch, špatnou známku či pokárání 
reaguje agresivním křikem, polohlasým protestem nebo útěkem ze třídy. Způsob práce i 
výsledky v učivu potvrzují, že chlapec je osobnostně nevyvážený, má narušenou schopnost 
soustředění, matematické výkony nesou rysy dyskalkulie. Při výuce jsme na toto oslabení brali 
zřetel. Pracovní tempo má  P. extrémně pomalé. Vždy však dostal čas nebo zkrácený úkol. 
Nemá dobrou paměť, je si toho vědom, ale  je třeba mu připomínat, aby měl sám se sebou 
trpělivost a dopřál si dostatek času při učení. Výkyvy jsme zaznamenali ve vztahu ke škole, 
k osobě pedagoga i ke spolužákům. Použil celou škálu  postojů od  kamarádského až po 
vyloženou nenávist.  Ve třídě neměl kamaráda. Byl sólista, děti si často rozhádal, nechtěl 
spolupracovat, nedodržoval dohodnutá pravidla. Vymýšlel si, že mu jiní ubližují, často byl 
však spouštěčem sporů sám.  

Ve vývoji P. chování registrujeme za celou dobu pobytu pouze malé dílčí změny nebo 
stagnaci, bez zjevné snahy ovlivnit své chování. Na začátku pobytu jsme zaznamenali mnoho 
projevů maladaptivního chování, jehož zdrojem jsou zejména nedostatečně vytvořené sociální 
dovednosti a návyky. Sociabilita, jako schopnost vytvářet, na kvalitní úrovni udržovat a 
rozvíjet sociální vztahy, se dá nyní u P. charakterizovat jako slabá (často se uchyluje k agresi a 
verbálním atakům vůči intelektově slabším jedincům). Konstatujeme nízkou úroveň 
samostatnosti, aktivity a iniciativy (bez kontroly a přímého dohledu P. neudělá nic navíc – ani 
pro sebe, ani pro ostatní). O získání a osvojování nových poznatků i sociálních dovedností se 
nesnaží. Morální hodnoty a normy osvojeny nemá. Z etopedického hlediska diagnostikujeme 
u chlapce celou škálu negativních a dificilních projevů. Jedná se o prvky antisociálního i 
asociálního rázu (vulgarismy vůči celému okolí, výrazné sklony k otevřené agresi, účelná lež, 
přehnaná urážlivost apod). Egocentrismus zde nelze interpretovat pozitivně jako snahu 
prosazovat vlastní potřeby v kladném slova smyslu. V některých až extrémních podobách se 
projevoval spíše vymáháním respektu vůči své osobě, vnucováním svých vlastních představ a 
zájmů ostatním, ale i dalšími méně prosociálními projevy. Do popředí vystupuje značná 
impulzivita, vztahovačnost, celková přecitlivělost na kritiku vlastní osoby. P. impulzivní 
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reaktivita je současně zdrojem řady intrapsychických i interpersonálních konfliktů a 
neadekvátních reakcí. Lze konstatovat, že v rámci režimu DDÚ a působením prvků výchovně-
léčebného a terapeutického pobytu, se nám dařilo plnit úkoly výchovně vzdělávacího 
programu pouze zčásti a v určitých „periodách“, kdy docházelo ke zlepšování chování a 
následně opět k regresi. Doporučujeme podporovat styk dítěte s adoptivními rodiči, 
aktivizovat i jejich zájem. I přes často demonstrovaný nezájem o své rodinné zázemí, se P. 
touží vrátit domů alespoň formou víkendových či prázdninových pobytů. V dětském kolektivu 
je nutné učit chlapce kooperovat s druhými dětmi (nácvik řešení konfliktních situací, učit ho 
pomáhat slabším atd.). Najít si svoji adekvátní pozici v kolektivu se chlapec teprve učí. Pro 
svoje problémové chování byl prakticky vždy z kolektivu eliminován.  

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Nový Jičín. 

 

M.D. nar. 1994 

 Bytem – t.č. DD Čeladná 

Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  M. S., nar. 1947 

Matka:  M.J., nar. 1961 

Sourozenci: sestra, nar. 1995 

sestra, nar. 1991 

Medikace: ano 

 

Disharmonický vývoj osobnosti chlapce na bázi sy ADHD při výrazném podílu rané citové 
deprivace. Předpokládáme i genetické faktory – problematické osobnosti rodičů. Sy CAN. D. 
je těžce psychicky narušené dítě, výchovně zanedbané, nezakotvené v bazálních vztazích. 
Emočně velmi labilní jedinec, dráždivý, s nízkou frustrační tolerancí. D. je dítě v dlouhodobé 
psychiatrické péči (opakované hospitalizace v DPL), medikován. V režimovém prostředí 
poměrně ustoupila enkopréza, avšak kompenzována zcela není. Při návštěvách sociální 
pracovnice bylo zjištěno, že děti jsou často špinavé, zanedbané. Rodiče nepožívají dobré 
pověsti, v jejich bytě je hluk, ve značné míře holdují alkoholu. U matky byla diagnostikována 
oligofrenie v pásmu lehké až střední debility. U otce jde o disociální psychopatickou osobnost 
normálního intelektu. Matka i otec byli stíháni pro loupež. Otec je ve výkonu trestu odnětí 
svobody. Dětem byla nařízena ÚV Okresním soudem v Ostravě v roce 1996. 

 

Vstupní zakázka: 

 Upevňovat sebeobslužné návyky a motivovat k upevňování sebevědomí. Citlivě působit na 
jeho sklony inklinovat k problémovým jedincům, podpořit jej, aby zhodnotil hledisko druhých 
a naučil se přemýšlet i o jiných způsobech chování, a tím minimalizovat své nežádoucí 
chování. Působit na jeho sklony k častým konfliktům při střetu zájmu. Aktivně rozvíjet jeho 
kladný vztah ke sportu – zejména ve stolním tenise. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 
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Během adaptačního období si osvojil základní režimová pravidla, respektoval školní řád a 
plnil si své povinnosti. Zhruba po měsíci začal dávat vrstevníkům i učiteli najevo, že se mu ve 
třídě nelíbí, bylo velmi obtížné jej motivovat pro výkon školních povinností. Při hodinách se 
jevil jako velmi náladový. Jestliže přišel na ranní vyučování pozitivně naladěn, dokázal 
příkladně pracovat, spolupracovat s dětmi i učiteli. Každý školní úspěch emotivně prožíval, 
dával to okolí najevo.  Začal mít problémy se sebeovládáním, jeho reakce na drobné konflikty 
byly  neadekvátní. Několikrát se dostal do silného afektu, který se vyznačoval hysterickým 
řevem, ničením vlastních pomůcek, převracením lavic ve třídě, rozbitím skleněné výplně, 
silnou vulgaritou vůči okolí. Znemožňoval průběh vyučování, v několika případech byl 
přeřazen do jiné třídy ke starším dětem nebo pracoval individuálně s asistentem pedagoga. 
Býval velmi brzy unavený, polehával  po lavici, stěžoval si na bolest hlavy. Během jednoho 
afektu vykřikoval, že skočí z okna, že si něco udělá, naříkal na svůj osud.  

Jde o  těžce citově narušené dítě, emočně velmi oploštělé, s výraznou egocentričností, 
zvýšenou iritabilitou, se sklonem k afektivním výbuchům. Převládají hrubé emoce. D. je 
nestálý, chybí volní  vlastnosti, není schopen systematické práce. Základním motivem jednání 
u chlapce je emoce uspokojení (potěšení). Absentuje svědomí. Frustrační tolerance je velmi 
nízká. Na každou frustrační situaci reaguje extrapunitivně, agresí slovní či fyzickou. Sobecky 
se dožaduje výhod v každé situaci i za každou cenu. Systém hodnot má ryze materiální 
charakter (přeje si být bohatý, vyhrávat v tenise, pěkné auto, dům atd.). Chybí empatie, soucit 
s druhým. Jde o jedince s psychopatickými rysy. Nereaguje  na negativní odezvu sociálního 
prostředí, kterou jeho problémové chování vyvolává, nedokáže vytěžit ze zkušeností. Má 
velmi poškozené sebepojetí: lavíruje mezi přehnanou sebedůvěrou a ctižádostí a strachem 
z prohry, výsměchu. Vše vzdává při prvním neúspěchu, neumí prohrávat. Intelekt aktuálně 
situujeme celkově do pásma slabého průměru s mírnou převahou složek názorových. 
Prognóza chlapce je nepříznivá. Předpokládáme prohlubující poruchy chování s nastupující 
pubertou. Chlapec vyžaduje maximální individuální přístup i v oblasti vzdělávání, což mu 
běžná škola nemůže poskytnou. Svým nevyzpytatelným chováním je určitě velkým stresorem 
pro celý kolektiv třídy. Během pobytu v DDÚ se D. práce ve škole odvíjela dle momentální 
nálady, s výraznými výkyvy, často v individuálním kontaktu s asistentem pedagoga.  

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do péče DDŠ Kostelec n. Orlicí. 

 

M.E. nar. 1993 

 Bytem – Trutnov, Mladobucká 156 

 Žákem – 3. ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  A.K., nar.1965 

Matka:  E. M., nar.1965 

Sourozenci: bratr, 1988 a sestra 1990 – osvojeny 

   bratři, nar. 1987  

   bratr, 1986  

Medikace: ne 
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Jedná se o disharmonický vývoj osobnosti děvčete na bázi sy LMD a sekundární neurotizace, 
aktuálně v popředí výrazná citová deprivace. Casus socialis. Rodinné prostředí E. není 
zárukou bezproblémového vývoje, jde o prostředí málo podnětné, citově chudé, 
neuspokojující ani hmotné potřeby dítěte. Matka v rodičovské roli selhává. Matka s E. žily 
v Trutnově. Pro dluh na nájemném dostala matka z bytu soudní výpověď. Do konce června 
2003 žila v penzionu, od července pak v zahradním domku: jedná se o sezónní bydlení, což 
jsou nevhodné podmínky pro péči o dítě. Matka je v evidenci ÚP, bez nároku na hmotné 
zabezpečení. Pobírá pouze dávky státní sociální podpory a opakovanou dávku sociální péče 
do ŽM. V minulosti, susp. problematické požívání alkoholu a léků. Rodiče dívky ve společné 
domácnosti nežili, byla upravena výchova a výživa dítěte, otec má stanoveno výživné ve výši 
450 Kč, s dcerou se nestýká. Matka udržovala známosti s různými partnery, 
z mimomanželských vztahů se jí narodily dvě děti. Prostředí, ve kterém dívka vyrůstala není 
podnětné, matka nejevila o dívku přílišný zájem. Dne 21.10.2002 OSPOD podával návrh na  
nařízení ÚV. Ozvali se manželé K., kteří mají v péči sourozence E. a žádali o svěření dívky do 
PP. E. z důvodu navázání kontaktu s nimi byla umístěna v Dětské ozdravovně. Matka s PP 
nesouhlasila, svými telefonáty podněcovala E. k nevhodnému chování v rodině zájemců o PP 
(vyžadování nepřiměřeně drahého oblečení, mobilu, fyzické napadání vlastní dcery manželů 
K.) - k umístění dívky do této formy NRP nedošlo. Dívce dne 30.7.2003 končil pobyt 
v léčebně, bylo vydáno Usnesení o PO, dívka byla svěřena do péče DDÚ HK. ÚV byla 
nařízena následně. 

 

Vstupní zakázka: 

Provádět nápravu SVPU. Pochvala a ocenění z dobře vykonané práce je pro dívku velkou 
motivací pro další činnost. Podpora dívčiny záliby v plavání – tato činnost jí pomáhá posilovat 
sebevědomí. Další rozvoj zručnosti a šikovnosti při práci v keramické dílně, malování. 
Občasná kontrola pořádku v osobních věcech. Snaha udržet kontakt s matkou. Potlačovat 
projevy neuroticizmu a hysterických výbuchů. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Jedná se o dívku průměrně tvořivou (je úspěšná např. při řešení hádanek), představivost se 
nedá postavit do popředí, je spíše na hraně průměru. Při vyučování i jiných aktivitách je 
schopna udržet pozornost. Neutíká od reality, ví, jaká činnost se právě odehrává, reaguje na 
vyvolání a oslovení jménem poměrně rychle a odpovídajícím způsobem. Impulzivní chování 
se objevuje jen velmi zřídka, ve výjimečných situacích (občas skáče dospělým do řeči, 
napomíná ostatní vrstevníky). Nemá výrazně sníženou sebekontrolu, nejedná ukvapeně, 
nevyrušuje ostatní. 

E. je houževnaté dítě, se smyslem pro povinnost a snahou dokončit rozdělanou práci. Volní 
sebekontrola je na velmi dobré úrovni. Samostatnost, aktivita a sociabilita projevující se ve 
schopnosti kooperovat, se snahou samostatného jednání, zapojení se do kolektivu, dodržování 
pravidel, ochotě pomoci ostatním, se v průběhu pobytu staly dívčinou velkou předností. 
Emoční labilita je nyní také na dobré úrovni – ustoupila tréma a strach projevit se, nejistota 
v chování, projevy nervozity. Nediagnostikovali jsme projevy asociálního a antisociálního 
chování ani sklony k egocentrismu, negativismu a inklinování k problémovým vrstevníkům.  

E. je dítě, které se bude dobře rozvíjet v podmínkách DD s vědomím, že může udržovat 
kontakt s matkou (telefonický, formou návštěv apod.), že někdo má zájem o její osobu, že 
„někam patří“. I nadále by měla být snižována neurotizace a sklony k hysterickým reakcím, 
rozvíjení sebedůvěry a komunikace nejen s vrstevníky, ale i s dospělými.  



  Studie využití metody EEG biofeedback 

  53 

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byla dívka předána do péče DD Semily. 

 

M.M. nar. 1991 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 Bytem – DD Zábřeh 

 Žákem – 5. ZvŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  Z.M., nar.1949 

Matka:  J.M., nar.1961 

Sourozenci: sestra, nar. 2000 

Medikace: ne 

 

Osobnost chlapce se sy ADHD pre a perinatální etiologie, při podílu citové deprivace a 
genetických faktorů (problematické osobnosti rodičů) se vyvíjí směrem k výrazné 
disharmonii. Chlapec se obtížněji adaptuje v dětském kolektivu, má tendenci 
k egocentrickému  prosazování. Je spíše trpěn, může být pro svoji subtilnost a mentální 
retardaci zneužíván silnějšími jedinci. Má tendenci se jim zavděčit. Z pozice outsidera mu 
často pomáhá výchovná autorita. 

Chlapec se narodil v družském poměru. V době, kdy byl otec ve výkonu trestu odnětí svobody 
(matka o své dítě vůbec nejevila zájem), byl M. svěřen do péče babičce. V roce 2001 se 
vyhrotily problémy. Když se otec vrátil z výkonu trestu, začal výrazně narušovat výchovu 
chlapce. Vyhrožoval babičce, syna bil, nevhodným způsobem se vyjadřoval o matce. Babička 
chlapce podala žádost na umístění do ústavního zařízení. ÚV byla nařízena Okresním soudem 
v Šumperku v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka: 

Zapojovat do činností ve skupině, do konfrontace s ostatními dětmi – budovat sebekritiku. 
Omezovat nevhodné společenské chování – upozorňovat a napomínat za skákání do řeči 
dospělým a za přehnanou hlučnost. Budovat vlastní osobnost – omezovat napodobování 
ostatních, probouzet vlastní kreativitu. Individuální pomoc při školní přípravě. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Neposedný, živý, s malou vytrvalostí, ale upovídaný, ukňouraný, věčně nespokojený. Tak 
usedl do lavice DDÚ, kde byl rušitelem, děti pošťuchoval, volal na ně, vyrušoval z práce. 
Můžeme použít minulý čas, protože k jistému zklidnění došlo. Patrně vlivem malého 
kolektivu a terapií EEG Biofeedback a  také soustavnou nabídkou činností i po skončení 
školy. Nejedná se o převratnou změnu, ale zlepšilo se soustředění a schopnost samostatně 
pracovat. Dodnes se neumí přihlásit a mluví kdykoliv ho to napadne, posun je v tom, že si to 
hned uvědomí a alespoň gestem dá najevo přestupek. Velmi těžko chápe pokyny, je třeba 
s ním každý úkon předem rozebrat, pak pracuje i samostatně. Tempo má pomalé a nevydrží 
dlouho pracovat, je třeba práci střídat nebo mít připravené doplňkové činnosti. O své 
pomůcky se vůbec nestará, na hodinu se připravuje až po několikerém napomenutí. Do 
vyučování však přicházel s vypracovanými domácími úlohami. 
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V osobnosti dítěte jsou známky sy CAN, je zřejmé, že dítě v útlém věku bylo svědkem i obětí 
násilí v různých podobách. Je nebezpečí, že se M. může stát obětí šikany, či využit 
k přestupku. Vše potencují i snížené rozumové schopnosti chlapce. Osobnost extraverního 
ladění, s výraznými znaky sy ADHD: neklid, porucha pozornosti, impulzivita, menší sociální 
zralost, emoční labilita. Sníženou sebedůvěru chlapec zastírá šaškováním, prezentováním 
nevhodného chování (např. vulgarismy se sexuálním podtextem). V kolektivu je pro svoji 
subtilnost  a občasnou bezbrannost trpěn, sám nepřispívá ke kolektivnímu dění, často do něho 
vnáší chaos. V jeho osobnosti  převládá dětský egocentrismus.  Chování a jednání se řídí 
momentálními impulsy a potřebami, absentuje seberegulace. Nedohlíží následky svého 
chování. Frustraci svých potřeb snáší nelibě, reaguje vzdorem, slovní  agresí. Osobnostní 
vývoj poznamenává i citová deprivace. Emoce dítěte jsou výrazné, ale povrchní. Touží být 
středem pozornosti, přijímaný, chválený. Morální hodnoty a společenské normy vlivem 
výchovného prostředí v rodině a nevhodných identifikačních vzorů (otec) nemá ještě 
zvnitřněny. Intelekt chlapce situujeme celkově při dolní hranici pásma hlubokého podprůměru 
(hraniční pásmo mentální retardace). Školní úspěšnost v ZvŠ  ztěžuje masivní porucha 
pozornosti  a snížená schopnost seberegulace dítěte. Dílčí úkoly vstupní zakázky se dařilo 
plnit. Chlapci chybí zájmová orientace. Vzhledem k masivnímu neklidu a nesoustředěnosti u 
ničeho  nevydrží. Většinou sleduje dění kolem sebe,   infantilně napodobuje ostatní. 

Usměrnitelný je především výraznou autoritou.  Potřebuje individuální vedení, povzbuzování. 
Režimové prvky přispívají k jeho stabilizaci.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Zábřeh. 

 

M.E. nar. 1993 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

 Bytem – DD Nechanice 

 Žákem – 3. ZvŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  neuveden 

Matka:  M.M., nar.1961 

Medikace: ano 

 

Jedná se o dívku, dlouhodobě žijící v podmínkách ústavní výchovy, jejíž osobnostní vývoj je 
poznamenán masivní citovou deprivací. V projevech chování lze vystopovat  i symptomy sy 
ADHD. E. se dokáže velmi rychle přizpůsobit v každém  kolektivu, je sociálně zdatná s prvky 
účelovosti v chování. Dokázala respektovat autoritu vychovatele, v chování patřila k méně 
problémovým jedincům. 

Dívka byla umístěna do kojeneckého ústavu, a to z toho důvodu, že prostředí, ve kterém žije, 
je zcela nevyhovující pro její pobyt. Matka byla zbavena způsobilosti k právním úkonům a 
není schopna o dceru pečovat. Její matka (babička E.), která jí byla ustanovena opatrovnicí 
nemá řádné podmínky pro výchovu a k péči o dívku. ÚV byla nařízena Okresním soudem ve 
Svitavách v roce 1994. 
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Vstupní zakázka: 

Individuální kontakt a působení dospělého při různých činnostech (stolní hry, sport,  
rozhovory), nešetřit ocenění snahy, pochvalou. Osvojení si ženského vzoru v chování – 
adekvátní zvládání zátěžových situací, systematické působení autority, vyžadovat důslednost a 
kontrolu, získání důvěry. Vybití vlastní energie ve sportovních a pohybových aktivitách. 
Prostor ke zviditelnění. Zlepšovat sebeobslužné návyky. Citlivý přístup ke kritice – zbytečně 
nezvyšovat hlas, dát více času k řešení, vést rozhovor a vysvětlení. Předcházet pocitům nudy – 
pestré střídání činností. Individuální pomoc při školní přípravě. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Od počátku se ve škole jevila jako velmi náladová. Dokáže být milá, kamarádská, vstřícná a 
pomáhající druhým. Dokáže ale být ke svým vrstevníkům a vrstevnicím též velmi vulgární, 
hašteřivá, škodolibá, v ojedinělých případech jsme zaznamenali i náznaky fyzické agresivity 
(hlavně vůči dívkám). Dospělou autoritu respektuje, většinou reaguje na první pokyn. Ve 
školní práci se plně osvědčilo individuální působení učitele. Pro výkon ve škole byla 
motivována, většinou  se snažila o co nejlepší výsledky. Na vyučování se připravovala 
dostatečně, školní přípravu zapomínala málokdy. Má problémy s prostorovou a pravolevou 
orientací, se zrakovým vnímáním, krátkodobá paměť je lepší než dlouhodobá. Má slabší 
všeobecný přehled, bývá těžkopádnější v myšlení. Při vyučování bývá někdy neklidná, houpe 
se na židli, okusuje školní pomůcky. Občas ztrácí některé školní pomůcky, mívá nepořádek 
v tašce.   

Intelekt aktuálně situujeme do pásma slabého průměru až podprůměru s výrazným  rozptylem  
výkonů v jednotlivých složkách. Podprůměrné jsou všeobecné znalosti dítěte, orientace 
v sociální realitě. Slabé počtářské dovednosti. Stagnuje rozvoj logického myšlení. Defektní je 
krátkodobá auditivní paměť-signalizuje obtíže v auditivní percepci-možnost SVPU-dnes však 
musíme hovořit pouze o dyslektických a dysortografických tendencích vzhledem ke 
sníženému intelektu. Velmi problematický je řečový vývoj dítěte.  Silně defektní je oblast 
jemné motoriky. Písemný projev má ráz dysgrafický.  Dívka je v dlouhodobější psychiatrické 
péči pro poruchy chování (zvýšená agresivita, afekty). Během pobytu se dívka výrazně 
zklidnila, přispívala k tomu možnost intenzivnějšího individuálního působení. Snížila se 
medikace dítěte po dohodě s ošetřující lékařkou.   

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byla dívka předána zpět do péče DD Nechanice. 

 

M.P. nar. 1990 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/T4(SMR) 2:1 

  

 Bytem – DD a Speciální školy Vrbno pod Pradědem 

 Žákem – 6. ZvŠ, 6. rok ŠD 

Otec:  E.B., nar. 1953 

Matka:  A.M., nar. 1950 

Sourozenci: neuvedeni 
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Medikace: ne 

 

Osobnost chlapce se sy ADHD při podílu citové deprivace, genetických faktorů 
(problematická osobnost rodičů, zejména matky) se rozvíjí směrem k disharmonii. Chlapec se 
narodil mimo manželství rodičů, kteří spolu nežijí. Matka měla ještě jednu vyživovací 
povinnost. Pro časté navštěvování pohostinství, nadměrné užívání alkoholických nápojů, pro 
špatnou péči o syna ze strany matky byl nad P. stanoven dohled. P. se stal svědkem fyzického 
napadání matky a jejího přítele. Byl s matkou vyšetřován na Policii. Do péče si ho chtěla vzít 
babička. To ale chlapec odmítal, že je tam bit. ÚV byla nařízena následně Okresním soudem 
v Bruntále v roce 1999. 

 

Vstupní zakázka: 

Zapojovat chlapce do činnosti ve skupině, do konfrontace s ostatními dětmi. Omezovat 
nevhodné společenské chování – upozorňování na nevhodnost napodobování ostatních. 
Umožnit mu více individuálního kontaktu s psychologem. Podpořit zdravé sebevědomí. 
Nevystavovat případné šikaně. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Chlapec je dobře zařazený ve zvláštní škole. Osnovy tohoto typu pro jeho možnosti 
představují strop, ale zvládá je úspěšně. Při příchodu do DDÚ byl zvyklý pracovat samostatně, 
řídit se svými potřebami. Zde se přiučil spolupráci v kolektivu, což pro něho znamená výhodu 
především v rozvoji slovních dovedností a ve schopnosti uhájit svoji pozici. Zpočátku 
v našem malém kolektivu  byl terčem posměchu a narážek. Mnohdy  se o to přičinil sám  
planým „plácáním“ a vtipkováním, především na cizí adresu. Z neoblíbeného podivína se stal 
chlapec s jasným místem ve skupině. Učí se ovládat nutkání ke všemu se vyjádřit, pokud chce 
někomu něco sdělit, je veden k tomu, aby hovořil adresně a z očí do očí. Také dospělým lidem 
umí sdělovat své postřehy upřímněji a bez podrážděného tónu. Doposud osvojené učivo si 
dobře pamatuje a navazuje na učivo nové. Někdy potřebuje pro pochopení a procvičení více 
času, pak je dovednost  upevněna. Je  spíše pomalejší, ale jeho odvedená práce je upravená a 
kvalitní. Ve vyučování se nedopouští kázeňských přestupků.  

Osobnost chlapce je extravertního ladění s náznaky neklidu, poruchou pozornosti, 
impulzivity, sklonu k provokacím, menší sociální zralostí. Sníženou sebedůvěru zastírá 
maskulinními projevy. Aspirace jsou mnohdy vyšší než schopnosti dítěte. Vztah k matce je 
silně ambivalentní. City jsou mělčí a povrchnější. Morální hodnoty nemá zvnitřněny. 
Rozumové schopnosti aktuálně situujeme do pásma výraznějšího podprůměru. Koncentrace 
pozornosti se na konci pobytu výrazně zlepšila. Pravděpodobně se zde pozitivně projevila 
efektivita terapie metodou EEG Biofeedback.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD a Speciální školy Vrbno pod 
Pradědem. 

 

P.P. nar. 1992 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 
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 Bytem – t.č. DD a Spec. školy Kostelec n. Orlicí 

 Žákem – 5. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  J.P., nar.1960 

Matka:  J. P., nar. 1963 

Sourozenci: sestra, nar. 1982 – u otce 

   sestra, nar. 1984 – DVÚ 

   bratr, nar. 1989 – u otce 

   sestra, nar. 1993 – u rodičů 

   sestra, nar. 1994 – u babičky 

 Medikace: ano 

 

Jedná se o chlapce s výrazně disharmonickým vývoje na bázi sy ADHD při masivním podílu 
rané citové deprivace. Intelekt chlapce je situován v pásmu širšího průměru s mírnou 
převahou složek názorových. Jde o dítě značně emočně narušené, v chování dominují rysy 
deprivační. 

Chlapec byl vrácen z pěstounské péče do zařízení ústavní výchovy poté, co se dopouštěl 
krádeží a podvodů. Rodiče nebyli schopni dítě převzít do své péče, protože na to nemají 
podmínky. Otec i nadále pochybuje o svém otcovství. Pěstounka musela přistoupit k půjčce, 
aby mohla zaplatit dluhy způsobené krádežemi chlapce. 

 

Vstupní zakázka: 

Agresivní stavy u P. by měla  řešit spíše mužská autorita. Žena mu musí dát najevo svoji 
psychickou převahu důsledností, ale současně ochotou vyslechnout jeho trápení. Věnovat mu 
čas po vyučování a rozebrat s ním texty z čítanky  po odstavcích i slovní úlohy a učit ho hledat 
hlavní myšlenku. Oceňovat aktivitu a snahu. Poskytnout mu jasně svoji ochotu věřit mu, 
nutně potřebuje spřízněnou duši  dospělého člověka. Vymezit jasné mantinely v chování, 
důsledně vyžadovat jejich dodržování. V případě afektu jej nechat o samotě a chování 
rozebrat později (individuálně). Podporovat a dále rozvíjet jeho organizátorské schopnosti, ale 
citlivě jej usměrňovat. Více jej nenásilně zapojovat do kolektivních činností, kde ale nemůže 
mít vůdčí úlohu. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Hned  od počátku  se jevil jako agresor. Vykřikoval, rušil, snažil se pobavit spolužáky pády ze 
židle a při chůzi. Choval se jako nepříčetný, na napomenutí reagoval drze. Vše vyvrcholilo 
pokusem zbít spolužáka  schovaného na toaletě. Protože se k němu nemohl dostat, dveře 
rozkopal. Od té doby se s ním  častěji individuálně pracovalo i mimo školu.  Měl možnost 
kdykoli navštívit psychologa, etopeda, výrazná byla podpora komunity. Nastal úplný obrat. 
Snažil se, pomáhal, chtěl být nejlepší, svojí ochotou až obtěžoval. Když byly jeho snahy 
odmítnuty, byl zmatený, nevěděl,  jak se má chovat a zavděčit. Volil extrémy od podlézavosti 
k naprosté apatii. Na kritiku a rady reagoval výbuchy odporu a zarytým mlčením. Dnešní stav 
jeho reakcí není jiný, ale posun je v tom, že nereaguje na každý podnět a po odeznění afektu  
je ochoten o svém jednání mluvit a najít  u sebe chyby. Školu navštěvoval rád a respektoval 
její řád. Vyhovuje mu pracovat samostatně, je individualista  bez kamarádských vztahů. Po 
splnění povinností ve výuce si přicházel pro práci navíc nebo se iniciativně úkoloval sám.  
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Opisuje, přepisuje,  překresluje obrázky z encyklopedií, počítá příklady, vše bezmyšlenkovitě. 
Zde je jeho veliký problém: nesoustředí se, není schopen postihnout podstatu ani v textu, ani 
při výkladu. Ke konci pobytu byl v dyslektické péči. Učil se číst text po odstavcích a  hledat 
klíčová slova k pochopení myšlenky. 

P. je chlapec vyžadující neustálou pozornost, kontakt navazuje  bezprostředně s každým 
dospělým, kterého potká. Chybí mu empatie, v popředí je neustálé uspokojování nedosycené 
potřeby být milován. Obtížně se soustředí v dětském kolektivu na jakoukoliv činnost, často 
stráví celý den sledováním, hodnocením činnosti ostatních. Neumí prohrávat, těžko snáší lepší 
hodnocení jiných. V těchto situacích může reagovat i agresí proti úspěšnějšímu dítěti. P. je 
opuštěné dítě svých rodičů, oba o něho nejeví sebemenší zájem. Na jeho  psychickém vývoji 
se citelně podepsaly negativní zážitky z raného dětství, nedostatek lásky ze strany matky-
alkoholičky. Dle vyprávění babičky dítěte, byl P. spolu se sestrou ponecháván sám doma i 
v nočních hodinách.   

Dnes dominují především prvky deprivační. Jde o chlapce citově silně narušeného, emočně 
velmi oploštělého, s výrazným egocentrismem v chování,  se zvýšenou dráždivostí a 
pohotovostí k afektivním výbuchům. Frustrační tolerance je velmi nízká. Na frustrační situaci 
reaguje nejčastěji extrapunitivně, slovní či fyzickou agresí. Základním motivem jednání je u 
chlapce emoce uspokojení (potěšení). Chybí soucit s druhým, absentuje svědomí. Bez pocitu 
viny podvede, ublíží, ukradne, přechytračí slabší. Uplatňuje svoji fyzickou, někdy psychickou 
převahu. Jde o jedince s psychopatickými rysy. Projev náklonnosti druhého snadno zneužije, 
interpretuje ji za slabost. Citové složky osobnosti lze využit  minimálně, reedukace bude vždy 
postavena na přísném a důsledném vedení s možností občasného individuálního kontaktu 
s některým z dospělých výchovných pracovníků. Intelekt aktuálně situujeme celkově do 
pásma průměru s mírnou převahou složek názorových. Do struktury intelektu se promítá 
výrazná výchovná zanedbanost dítěte, jeho demotivovanost vstřebávat nové poznatky. Vše 
pravděpodobně souvisí s ranou podnětovou deprivací. Solidní výkon podal v oblasti verbálně 
pojmového myšlení. Nadprůměrný je také v krátkodobá auditivní paměti. Dobře se dokáže 
koncentrovat. V rámci podmínek DDÚ, přísného režimu, vyhovující komunity, se nám dařilo 
dílčí úkoly vstupní zakázky plnit. Umístění chlapce v DDŠ je zcela na místě. P. bude po celou 
dobu dospívání vyžadovat výchovné prostředí s převahou mužské výchovné autority, 
s pevným výchovným režimem. P. znovu navázal styk s rodinou, resp. s babičkou. Tento 
kontakt alespoň částečně zmírňuje jeho faktickou opuštěnost.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DDŠ Kostelec n. Orlicí. 

 

P. J. nar. 1992  

 Bytem – t.č. DD Potštejn 

 Žákem – 4. ZŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  J.P., nar.196 

Matka:  J. P., nar. 1964 

Sourozenci: ne 

 Medikace: ne 
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Jedná se o chlapce s disharmonicky se vyvíjející osobností na bázi sy ADHD při výrazném 
podílu citové deprivace. Výchovně insuficientní, konfliktní rodinné prostředí přispělo 
k disharmonii vývoje osobnosti chlapce, jeho emoční labilitě, k  jeho neadekvátním reakcím 
na některé podněty.  

Rodiče nebyli manželé. Syna vychovával otec, který nadměrně požíval alkoholické nápoje. 
Mezi ním a matkou často docházelo k fyzickým atakům, a proto byl stanoven nad výchovou 
chlapce soudní dohled. Později byl svěřen do péče prababičce. Ta v důsledku svého 
zdravotního stavu nebyla dále schopna se o J. starat. Aby bylo zajištěno stabilní prostředí pro 
výchovu J., bylo zahájeno soudní řízení. ÚV byla nařízena Okresním soudem v Ústí n. Orlicí 
v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka: 

Důsledně reagovat na nežádoucí projevy žáka při hodinách. Uplatňování individuálního 
přístupu. Klidné a trpělivé vedení. Nešetřit pochvalou i oceněním (i za projevenou snahu). 
Umožnit formu relaxace (pohybové chvilky, hrací koutek). Vést jej k týmové spolupráci, 
důslednější přístup zaměřit na pořádek ve školních věcech a na přípravu na vyučování. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ve školním kolektivu se od počátku jevil jako velmi náladový. Spontánně radovat se dokázal 
při úspěšném zvládání zadaných úloh či jiných zažitých pocitech úspěchu. V těchto situacích 
byl schopen delšího soustředění, delší vytrvalosti, dokázal se přiměřeně motivovat. Jeho 
pracovní tempo vůči vrstevníkům lze označit za nerovnoměrné. Snadno se rozptyluje 
okolními vlivy, brzy se unaví. Často aktivně spolupracoval s vrstevníky i s učiteli, též ale 
svými svéraznými projevy vytvářel nevhodnou atmosféru ve třídě. Občas zapomínal školní 
potřeby, měl problémy s úpravou sešitů a udržováním pořádku v aktovce. Vznětlivý, 
impulsivní a popudlivý bývá tehdy, je – li vyprovokován. Připravenost na vyučování lze 
hodnotit jako průměrnou. Na vysoké úrovni je jeho logické myšlení, má dobrou paměť a 
prostorovou orientaci. Nad problémem se dokáže zamyslet a vynést správný soud. Dokáže 
přiznat vlastní chybu, je schopen sebekritiky. 

Z rodinné anamnézy vyplývá, že J. je odmítané dítě, opakovaně traumatizované změnou 
rodinného prostředí, s bazální nedůvěrou k lidem všeobecně. Obtížně navazuje otevřenější 
vztah, potřebuje více času, pozornosti, důkazů o pravdivosti citů. Má pochybnosti o zájmu 
svého otce o svoji osobu, negativní zkušenost z pobytu u svého dědy. V rodině otce se cítí 
nadbytečný, vnímá se i za zdroj konfliktů mezi rodiči. Citově velmi strádá,  jeho reakce na 
běžné frustrační situace jsou neadekvátní (uráží se, vyhrožuje sebepoškozením, nebytím). 
Nemá se rád, pochybuje o své hodnotě. V rozhovoru s psychologem připustil, že neví,  proč 
zde vlastně je. Chybí mu zakotvení v bazálních citových vztazích. Vzhledem k  velmi 
dobrému intelektu reflektuje svoji bezvýchodnou situaci, trpí planými sliby svého otce. Bránil 
se např. telefonickému kontaktu s otcem, bál se nového zklamání. Schází mu dobrá 
psychokorektivní zkušenost jak s mužskou, tak i s ženskou autoritou. City mohou mít 
bouřlivější charakter (dochází k městnání afektů),  ale jsou i mělčí a povrchnější. Dokáže se 
formálně přizpůsobit. Avšak morální hodnoty zvnitřněny nemá. Příležitostně nemusí jednat 
dle norem. Výchovně insuficientní, značně konfliktní rodinné prostředí přispělo k J. labilitě, k 
 neurotickým projevům (podrážděnost, problematický spánek, fóbie - např. strach ze tmy - 
okusování nehtů, psacího náčiní, problémy se soustředěním. Intelekt chlapce je situován do 
pásma dobrého průměru až mírného nadprůměru s výraznou převahou složek názorových.  
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Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Potštejn. 

 

R.V. nar. 1993 

EBFT: model tréninku : : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

 Bytem – t.č. DD Holice 

 Žákem – 3. ZŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  P. R., nar. 1964 

Matka:  S. S., nar. 1969 

Sourozenci: bratr, nar. 1991 

Medikace: ne 

 

Jedná se o dívku s intelektem rozloženým celkově v pásmu průměru až mírného nadprůměru, 
vše v neprospěch složek verbálních. Do celkového osobnostního vývoje dívky se promítla 
výraznější výchovná zanedbanost (nepodnětné, rozvrácené výchovné prostředí). 
V podmínkách ústavní výchovy sledujeme bezproblémový rozvoj dívky. Zmírnilo se 
výchovné zanedbání. V. je aktivní, zvídavá, vděčná za projevy náklonnosti a porozumění. 
Citově dokáže přilnout k dospělým i  k dětem. Má pozitivní vliv na celou skupinu dětí, pozici 
neformálního vůdce si bez problémů udrží. 

Rodiče nejsou manželé. Vznikaly mezi nimi časté hádky. Rodinné prostředí bylo málo 
podnětné. Matka je velmi vážně nemocná. Otec si založil novou rodinu a obě děti do této 
rodiny přivést nemohl. Vzhledem k těmto faktům byla nařízena ÚV Okresním soudem 
v Jaroměři v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka: 

Naučit dívku respektovat osobní zónu druhého člověka – zmírnit familiernost. Vhodný 
identifikační vzor ženy – ženské chování v jednání. Pomoc při školní přípravě-procvičovat 
čtení. Udržovat kontakt s hostitelskou rodinou. Podporovat sourozenecký vztah. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Prostředí diagnostického ústavu znala již z předchozího pobytu, tento fakt přispěl k poklidné 
adaptaci dívky. Jedná se o milou, hodnou a kamarádskou dívku, která neměla téměř žádné 
problémy jak s dětmi, tak s dospělými. U dívky byly diagnostikované SVPU (dyslexie, 
dysortografie), z tohoto důvodu zápolila nejvíce s českým jazykem. V hodinách byla 
pracovitá, pracovala se zájmem a s chutí. Až na občasné hašteřivé roztržky se svojí vrstevnicí 
se jevila jako naprosto bezproblémová. Překypovala disciplínou, vytrvalostí, houževnatostí, 
aktivitou, ve škole se snažila co nejvíce dozvědět. V třídním kolektivu byla velmi oblíbená, 
neměla problémy s navozováním kamarádských vztahů. Vyhýbala se konfliktům, k dětem 
byla pozorná, spravedlivá, mívala tendenci pomáhat slabším žákům. Ve třídě se stala 
neformální autoritou, svými kladnými povahovými rysy značně přispívala k pozitivní 
atmosféře ve školním kolektivu. Příkladně se starala o školní pomůcky. Ve třídě respektovala 



  Studie využití metody EEG biofeedback 

  61 

pokyny dospělé autority, ráda si s dospělým povídala, často jej o volných chvílích 
vyhledávala. Dokáže přijmout oprávněnou výtku a sjednat nápravu. Má solidní krátkodobou 
paměť, byla schopná si zapamatovat nejdelší báseň ze třídy. Všeobecný přehled lze hodnotit 
jako průměrný, rychle chápala látku z matematiky, schopna logické úvahy.  

V hodnotovém žebříčku u dívky dominují hodnoty jako domov, láska, přátelé, dítě a zvíře. Při 
jejich volbě překvapí zralostí výběru. Osobnost V. je extravertně laděná,  temperamentní, 
energická, ze znaků sy LMD je v popředí impulzivita, výraznější psychomotorický neklid, 
zejména v zátěži, občasné střídání nálad. Převažuje však pozitivní naladění, komunikativnost, 
otevřenost. Je veselá, aktivní, cílevědomá, poměrně vytrvalá. V nových situacích se objevuje 
menší sebedůvěra děvčete. Intelekt dívky je aktuálně celkově situován v pásmu lepšího 
průměru s méně vyrovnanými výkony v jednotlivých složkách, vše v neprospěch složek 
verbálních. Verbální složky intelektu jsou slabě průměrné. Menší je všeobecná 
informovanosti dívky, solidní je však porozumění běžným sociálním situacím. Velmi dobrá je 
úroveň logického myšlení. Dívka podává slabší výkony v subtestech, které jsou vázány na 
dobrou sluchovou percepci. Slabší je např. krátkodobá auditivní paměť. 

Dílčí úkoly zakázky se dařilo plnit, zaznamenali jsme také pozitivní efekt pravděpodobně i na 
podkladě tréninku EEG Biofeedback.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byla dívka předána do péče VLO Přestavlky společně se svým bratrem, 
aby se sourozenecká dvojice nerozdělila. 

 

S.P. nar. 1990 

EBFT: model tréninku : C3(Beta)/C4(SMR) 1:1 

 

 Bytem – t.č. DD Melč 

 Žákem – 3. ZŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  J.S., nar. 1970 

Matka:  N.S., nar. 1967 

Sourozenci: bratr, nar. 1992 

Medikace: ano 

 

Jde o chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADHD při podílu rané citové 
deprivace. Nelze vyloučit vliv heredity a nevhodných identifikačních vzorů v rodině. Aktuálně 
se do projevů chlapce promítá také nastupující puberta. Rodiče nebyli manželé. Matka byla ve 
výkonu trestu odnětí svobody. Po jejím návratu byly děti svěřeny do její péče. Jejich 
podmínky bytové, finanční se začaly zhoršovat. Děti nedocházely do školy, byly špinavé, 
hladové, matka neměla zájem situaci řešit. Otec byl ve výkonu trestu odnětí svobody. ÚV byla 
nařízena Okresním soudem v Opavě v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka: 

Zapojení do volnočasových aktivit. Nastavení vhodného mužského identifikačního vzoru. 
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Posílit sociální zdatnost. Přivést k větší důvěře v dospělé. Důslednost a ostražitost v jeho 
vedení. Pokusit se o zvnitřnění norem, morálních hodnot. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Bez problémů se zapojil do třídního kolektivu. Zpočátku pobytu se objevovaly kázeňské 
problémy a nedodržování pravidel. Postupně se dařilo toto zlepšit. P. pracuje rovnoměrným 
tempem, má však tendenci práci nedokončit. Nedokáže se soustředit požadovanou dobu. Má 
dobrou paměť i logické myšlení. Byly diagnostikovány SVPU. Snaží se o úpravu sešitů, ale 
zároveň poškozuje pomůcky kresbami. Jedná se o bystrého, vnímavého chlapce, který je 
schopný při vhodné motivaci aktivně spolupracovat a poměrně snadno získávat nové 
vědomosti. 

Ve struktuře osobnosti dominuje hyperaktivita, impulzivita, slabá vytrvalost, sklon 
k provokacím. V zátěži prezentuje vzorce chování, které má zafixované z rodiny – je útočný, 
podrážděný, vulgární. Pokud se objevuje lež, jde o naučené jednání. Nemá zvnitřněny normy, 
morální hodnoty zcela absentují. Příležitostně nemusí jednat poctivě, má sklon ke krádežím, 
inklinuje k silnějším jedincům. Snížená je i sebedůvěra. Nízké sebevědomí zastírá pózou 
suveréna, kterému je vše jedno. Z výchovného hlediska jde o velmi problémového jedince, 
který se přizpůsobuje jen formálně. Do svého vnitřního světa nikoho nepustí. Má svůj systém 
hodnot, své postoje a názory, které nikomu nesděluje.  

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Momentálně se nám P. jevil jako dítě vhodné do ústavu s pevným režimem, mužskou 
autoritou, důsledným vedením. Toto doporučení jsme předali dále do DD Melč po ukončení 
jeho pobytu. 

 

S.I. nar. 1993 

 Bytem – t.č. DD Milotice nad Opavou 

Žákem – 4. Spec.ZŠ, 4. rok ŠD 

Otec:  S. S., nar.1953  

Matka:  S. J., nar.1959 

Sourozenci: sestra, nar. 1993 

Medikace: ano 

 

Jde o dívku s disharmonickým  vývojem osobnosti  na bázi  sy ADHD při výrazném podílu 
rané citové deprivace. Značně výchovně insuficientní původní rodinné zázemí, matka 
alkoholička (možnost FAS). V projevech chování dítěte je zřejmé týrání a zanedbávání 
v raném dětství (CAN). 

Rodiče byli manželé, ale nežili spolu ve společné domácnosti. Děti byly v péči matky. Často 
docházelo k fyzickým trestům, děti byly zanedbané. Matka hodně požívala alkoholické nápoje 
a k léčení se opakovaně nedostavila. S otcem, který žil s jinou paní nebyla dohoda o svěření 
dětí do jeho péče  a ÚV byla nařízena následně po matčině nástupu do PL Opava Okresním 
soudem ve Vsetíně v roce 1999. 

 

Vstupní zakázka: 
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Působením vhodného identifikačního vzoru oprostit dívku od vulgarit. Individuálním 
přístupem zlepšovat a rozšiřovat slovní zásobu a vyjadřování. Podporovat zálibu v malování, 
plavání a vztah ke zvířatům. Důsledností vést k pořádku. Naučit se přijímat kritiku bez afektu.
  

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Adaptace do kolektivu vrstevníků proběhla bez zjevných problémů, v třídním kolektivu si 
brzy našla kamarádku, se kterou si rozuměla i ve chvílích mimo vyučování. Ke svým 
spolužákům se dokáže chovat slušně a kamarádsky, umí být přístupná spolupráci. V jejím 
chování při vyučování občas docházelo k náladovým výkyvům. Velmi snadno se nechávala od 
jiných dětí vyprovokovat, následně z její strany docházelo k neadekvátním reakcím (negace 
veškeré činnosti, vulgární projevy vůči vrstevníkům doprovázené křikem a pláčem). Ve třídě 
respektovala pokyny vyučujícího, ojediněle byla napomínána za vyrušování a vykřikování. 
Pokud se jí něco nechce dělat, často si myslí, že to dělat nemusí. Při správném osobním 
přístupu se výskyt takových situací omezí na minimum. Dívce byla věnována značná 
individuální péče. Při individuální výuce většinou dobře spolupracovala, o učivo měla zájem a 
vydržela pracovat dlouhodobě. Unavitelnost  se projevovala po delší době ( 90 minut). Na 
vyučování se připravovala dostatečně, zadané úkoly plnila. Ve školních pomůckách mívala 
nepořádek, neustále něco hledala.  

V hodnocení školního chování (s dostatkem individuální péče a možností odpočinku) můžeme 
z etopedického hlediska dívku charakterizovat jako průměrně tvořivou, s pochopením a 
vhledem do situace i s relativně dobrou úrovní aktivity a samostatného jednání. V otázkách 
volní sebekontroly (houževnatost a vytrvalost, snaha dokončit úkoly a činnosti) dosahuje I. 
také poměrně slušných výsledků s ohledem na své intelektové možnosti. Impulzivní a 
negativistické chování se projevuje v zátěžových situacích, kdy je nutná kooperace s ostatními 
dětmi. Nejedná se o dítě projevující  známky antisociálního či asociálního rázu. Občas má 
tendence projevovat se egocentricky a sebestředně vzhledem k uspokojování vlastních potřeb 
a prosazování svých zájmů. Prvky maladaptivního chování se projevují nepřizpůsobivostí 
v chování její občasnou výbušností a vznětlivostí, projevy nepřátelství při zklamání (souvisí 
s její dětskou naivitou a důvěřivostí) a naprostou neschopností anticipace. V popředí stojí 
výrazná emoční labilita, již výše popsaná. Můžeme konstatovat, že jednotlivé body zakázky se 
dají plnit důsledným přístupem, ale jsou důležité projevy náklonnosti, empatie a lásky. I. 
potřebuje cítit oporu v dospělém člověku a zázemí. Často je nutný „oddych“ od kolektivu, 
uchýlení se do ústraní.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byla dívka předána zpět do péče DD Milotice n. Opavou. 

 

S.J. nar. 1993 

EBFT: model tréninku : : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

 Bytem – t.č. DDŠ Býchory 

Žákem – 6. ZŠ, 6. rok ŠD 

Otec:  S. J., nar. 1964 

Matka:  S. M., nar. 1969 
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Sourozenci:  ne 

Medikace: ne 

 

Jedná se o pubertálního chlapce s výrazně disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy 
ADHD při výrazném podílu emoční subdeprivace. Vzhledem k výchovně dysfunkčnosti 
rodinného prostředí  předpokládáme dlouhodobější pobyt v ústavních podmínkách. V rámci 
reedukace  je potřeba J. stále „ nastavovat zrcadlo“, učit ho kooperaci s ostatními, tak aby se 
postupně vymanil z pozice outsidera. Chlapec potřebuje svého průvodce, který by mu 
pomáhal ve zdolávání zátěžových situací jinak než agresí, dával mu vhodný příklad v jednání 
či chování. 

Matka od rodiny odešla velmi brzy. Otec byl na mateřské dovolené se synem a po nástupu do 
zaměstnání se o chlapce starala babička. Pro svoje lhaní, podvody, ubližování dětem byl 
umístěn také v SVP. Náprava příliš dlouho nevydržela. Chlapec se stal nezvladatelným, dále 
se dopouštěl krádeží, projevoval se silně hrubě až agresivně. Otec, pro svoji pracovní 
vytíženost, nezvládal jeho výchovu. ÚV byla nařízena Okresním soudem v Mělníku v roce 
2003. 

 

Vstupní zakázka: 

Naučit se překonávat lenost, pohodlnost. Odnaučit se „kupit věci, jídlo..“. Naučit se dělit 
s ostatními. Vymezit hranice v chování. Odbourat negativní projevy v chování (lhaní, 
agresivita). 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Od prvopočátku se ve škole snažil o vtipné poznámky, kterým chyběla duchaplnost, ale  
rozhodily hodinu a rozesmály spolužáky. Ujišťoval se tak, že je něčím zajímavý. Byl za to 
kárán, ale náprava nepřicházela. Skákal do výkladu, používal nevhodná slova, při tom ze sebe 
dělal nechápajícího hlupáčka.  Kritizovali ho i spolužáci. Vymýšlí různé drobné úkony jako 
okusování předmětů, trhání  a čmárání do sešitů a učebnic, škrábání na desku lavice. Po celý 
pobyt ho provázely lži, polopravdy a různá překrucovaní skutečnosti. Chlapec je zaměstnán a 
vtahován do běhu vyučování. Je-li stále „probouzen“, souvislosti chápe a logicky odpovídá na 
otázky, je to však pro vyučujícího dřina. Má-li pocit, že unikl pozornosti, plně toho využije 
k lumpárnám a lenošení. Naproti tomu je milý, usměvavý, působí bezbranně, rád si přijde 
popovídat a sám se obviní z přestupků, většinou s dodatkem, že se to nedá udržet, ale že se 
zlepší. Je nutný IP s důrazem na kvalitu a kvantitu odvedené práce. Má totiž tendenci vše 
odbýt a mít pokoj. Respektuje však stálé nároky a opakování látky,  protože si je vědom, že 
sám nic nedokáže. Sešity má upravené, ale plné překlepů a nedostatků, ty mu nevadí.  

Reakcemi, způsobem chování a jednání  nezapře citově nedosyceného jedináčka. Je sobecký, 
zaměřený pouze na uspokojování svých aktuálních potřeb. Není zvyklý se dělit, dávat, mít 
ohledy k ostatním. Pozornost získává i za cenu konfabulací, přehánění, demonstrací různých 
zdravotních problémů (poruchy spánku, bolesti břicha, různé drobnosti). V jednání pokračuje, 
i když je mu dávána reflexe jeho chování, zapírá, lže. Lhaní je často formou sebezajištění. 
Nemá zvnitřněny morální a společenské normy, podléhá impulzivním reakcím, poté všeho 
demonstrativně lituje. V hodnotovém žebříčku převažují hodnoty orientované k materiálnu. 
Zde se projevuje vliv emoční deprivace: nakupuje ve velkém, shromažďuje věci, vše 
potřebuje, loudí věci od dětí i dospělých. V obraze syndromu dominuje psychomotorický 
neklid, impulzivita, porucha pozornosti, emoční labilita, snížená frustrační tolerance, sklon 
k provokacím, potřeba být středem pozornosti. Chlapec je díky povahovým rysů 
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maladaptován v dětském kolektivu, zvyklý bránit se agresí. Je zvýšeně egocentrický, emočně 
plošší. Rozumové schopnosti chlapce situujeme aktuálně do pásma lepšího průměru až 
mírného nadprůměru s výrazně lepší úrovní  schopností neverbálních. Jde o technicky nadané 
dítě, které své  schopnosti může zúročit ve vyšších ročnících ZŠ i na škole střední. Bude však 
hodně záležet na motivaci dítěte pro studium.  

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do DDŠ Býchory. 

 

S.M. nar. 1992 

 Bytem – t.č. DDŠ Býchory 

Žákem – 6. ZŠ, 6. ŠD 

Otec:  S. M., nar. 1959, zemřel v roce 2003 

Matka:  M. K., nar. 1963 

Sourozenci:  bratr, nar. 1980 

bratr, nar. 1982 

sestra, nar. 1987 

Medikace: ano 

 

Osobnost chlapec s výrazně disharmonickým vývojem  na bázi sy ADHD při výrazném podílu 
rané citové deprivace. Nelze vyloučit i vlivy hereditární. Jde také o dítě se sy CAN, jehož 
osobnost vykazuje symptomy fyzického a především psychického týrání a zanedbávání. 
Chlapec vzhledem k výchovné insuficienci rodiny bude vyrůstat v ústavní výchově 
pravděpodobně až do své zletilosti. 

Domácnost rodičů byla neutěšená, jejich majetkové, finanční a bytové poměry neodpovídaly 
řádné výchově nezletilého. Matka nebyla schopna vyřídit si rodičovský příspěvek ani dávky 
na dítě, otec byl nezaměstnaný. Se souhlasem rodičů byl chlapec umístěn v dětském centru. 
Ani poté nedošlo k nápravě ze strany rodičů. ÚV byla nařízena Okresním soudem ve Znojmě 
v roce 1996. 

 

Vstupní zakázka: 

Vymezit pevné hranice v chování. Zmírnit agresivní projevy (relaxace). Dbát na pevné vedení, 
častá kontrola. Podpořit a rozvíjet tvořivé schopnosti. Podpořit kladný vztah ke sportu. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Chlapec od počátku překvapoval svými vědomostmi a schopností doplňovat  učivo  
náhodnými  informacemi z TV, z encyklopedií, četby a podobně. Dobře si pamatoval učební 
látku předepsanou pro 6. ročník a postřehoval souvislosti mezi předměty. Na otázky se snažil 
nacházet smysluplné odpovědi.Tomu odpovídá dobrá grafická úprava sešitů. Pochvala a 
pěkná známka ho motivovaly k udržení úrovně. Také slovní zásobu má velmi dobrou, občas 
mu není rozumět pro špatně zvolenou hloubku hlasu a špatné hospodaření s dechem. Celkově 
je v hodinách spolehlivým tahounem pro slabší žáky, rád pomůže při  samostatné práci, 
přitom sám umí pracovat s nasazením. Nastoupil jako tvrdohlavý a  sebejistý rušitel všeho 
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kladného, co se ve třídě odehrávalo. Mnohokrát vstoupil do konfliktů se spolužáky a 
s učitelkou. Tyto konflikty často končily hysterickým výstupem provázeným  řevem a vrháním 
se proti zdi, padáním na zem a podobně. Odmítal dělat zadanou práci, vztekal se.  Projevy 
jeho nechuti spolupracovat byly různorodé, většinou na hranici psychického normálu. Po 
každém výstupu následovala péče odborníků, kteří mu poskytli možnost odbourávat vztek a 
současně přijímat  školní mantinely. Na čas se z tohoto vzorce chování stal rituál, který se 
postupně přerodil ve schopnost  přijímat pravidla  školy. Dnes není zřejmé, je-li toto chování 
trvalého charakteru či jen účelovým sebezapřením pro dosažení kázeňských výhod. Je však 
zřejmé, že M. si okusil triumf dosažený vlastním úsilím. Je schopný náhledu na situaci a 
pokroku si je vědom, sám jej komentoval např. slovy „Jsem jiný člověk, toho starého 
nepotřebuji…“  Disponuje však nízkým prahem stresové odolnosti a tak se stále střídají 
období klidu a konfliktů. 

V individuálním kontaktu je velmi spokojený, sytí si potřebu mít někoho jen pro sebe 
V projevech sklouzává k infantilitě: chodí se mazlit, tulit. Deprivačně žárlí na přítomnost 
jiných dětí. Ke zmírnění tenze cucá prsty u rukou, totéž dělá nevědomky před usnutím, u 
televize atd. Při řízených úkolech pracuje velmi snaživě, je ctižádostivý, rychlý  až zbrklý. 
Vyšetření provází psychomotorický neklid chlapce, který zesiluje v zátěži. Rozumové  
schopnosti situujeme do pásma lepšího průměru až mírného nadprůměru. Intelektový profil je 
velmi nevyrovnaný, odráží výchovnou zanedbanost chlapce. Řečový projev je překotný, 
s artikulační neobratností a se slabší slovní zásobou. M. se však usilovně snaží dohánět 
vědomosti, je aktivní, velmi dobře váže jednotlivé informace do souvislostí. Dobře se rozvíjí 
logické myšlení. Velmi dobrá je krátkodobá auditivní paměť. Solidní jsou početní dovednosti. 
V názorové oblasti jsou výsledky mírně nadprůměrné.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do DDŠ Býchory. 

 

S.D. nar. 1991 

EBFT: model tréninku : : C3(Beta)/C4(SMR) 1:1 

 

 Bytem – t.č. DD Nechanice 

Žákem – 6. ZŠ, 6. ŠD 

Otec:  Č. K., nar. 1961 

Matka:  S. B., nar. 1971 

Sourozenci: sestra, nar.1992 

Medikace: ne 

 

Jedná se o pubertální dívku podprůměrných rozumových schopností, vyrůstající dlouhodobě 
v ústavních podmínkách. V projevech chování dívky dominují aktuálně pubertální rysy spolu 
s pudovostí a temperamentem rómského etnika. D. je dobře výchovně usměrnitelná, citově 
zakotvená v prostředí DD. Dětský domov pro dívku představuje absentující vlastní rodinu, k 
tetám i dětem má pevné emoční vazby. V rizikovém období puberty (zejména u rómských 
dívek) bude nutné dívku hodně vytížit mimoškolními aktivitami, aby dívka nezačala 
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inklinovat k závadovému chování. V rámci možností vždy podporovat a „kultivovat“ 
sourozeneckou vazbu. D. je vůdčí typ v této koalici, sestru má tendenci využívat, ale dokáže ji 
i chránit a pomáhat jí. 

Rodiče nebyli manželé. Otec byl ve výkonu trestu odnětí svobody. Matka děti zanechávala 
velmi často samotné, nezajištěné. Následně byly obě umístěny v zařízení pro výkon ústavní 
výchovy, která byla nařízena Okresním soudem v Litvínově v roce 1995. 

 

Vstupní zakázka: 

Upevnit sourozenecké vztahy. Odbourat sklon k vulgaritě. Vést k trpělivosti, důslednosti, 
samostatnosti. Podporovat kladný vztah ke sportu. 

Výsledky komplexní diagnostiky:  

Do DDÚ přišla velmi dobře motivována tetami z DD. Byla připravena zlepšit si prospěch ve 
škole. První polovinu pobytu navštěvovala  ranní i odpolední doučování. I přes její snahu a 
individuální přístup pedagogů nedosahovala očekávaných výsledků. V jednotlivých krocích se 
sice zlepšovala (opakované procvičování slovních druhů, vyjmenovaných slov, základů 
z němčiny, násobení a dělení, pamětné počítání), ale stále více se projevovala velmi špatná 
paměť, selhávání v logických úsudcích, překrucování a chybná interpretace získaných 
informací, neschopnost navazovat na již získané vědomosti a podobně. Vynaložené úsilí se 
míjelo účinkem. Ve druhé polovině pobytu se přidala únava. Projevovala se zvýšenou 
nepozorností, odmítáním spolupráce, často konstatovala, že se snaží, ale my to nevidíme. 
Začali jsme tedy uvažovat o tom, jak nejlépe jí pomoci. Se schopnostmi jaké má, by obtížně 
absolvovala  zbytek školní docházky v ZŠ. Řešením by byl individuální plán s úpravou 
přibližující se osnovám ZvŠ. Při vyučování je aktivní, hlásí se, je-li unavená ruší, vrtí se, 
vykřikuje, nesoustředí se. Ráda kreslí a  maluje, výrazný je její zájem o přírodu.  

Jedná se o dívku otevřeně naladěnou vůči svému okolí. Její povahové rysy vedou k zaměření 
osobnosti navenek, je společenská, snadno sociálně adaptabilní. Má zálibu ve změnách, je 
činorodá, výřečná, umí se sebeprosadit. Z etopedického hlediska nelze diagnostikovat závažné 
poruchy chování sahající za rámec společensky únosného chování jako jsou projevy 
antisociálního či asociálního rázu. Ego ladění má spíše vztah k nastupující pubertě a citlivosti 
na kritiku její osoby. Nejedná se o dívku nadměrně impulzivní, negativistickou či přehnaně 
emočně labilní. Je spíše hodně hyperaktivní, s provokativním chováním vůči opačnému 
pohlaví, často užívá vulgarismů, aby zaujala. Nutné je i nadále podporovat vztah se sestrou a 
citovou zakotvenost v prostředí DD. V rámci možností zařízení nadále pokračovat 
v režimových prvcích nastavených pro trvalejší úpravu problémů. Důležité je též akceptování 
doporučených opatření školy i výchovného úseku. Dívka se bude i nadále dobře rozvíjet 
v podmínkách DD, kde je citově zakotvená.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Dívka byla předána zpět do péče DD Nechanice. 

 

S.S. nar. 1992 

 Bytem – t.č. DD Nechanice 

Žákem – 4. ZŠ, 4. ŠD 

Otec:  neuveden 
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Matka:  S. B., nar. 1971 

Sourozenci: sestra, nar. 1992 

Medikace: ne 

 

Jedná se o pubertální dívku, emočně i sociálně méně zralou. V anamnéze CAN (týrání a 
zanedbávání), citová deprivace. Během pobytu v DDÚ byla řešena především scholarita 
dívky. I v podmínkách individuální péče S. zaostávala, učení si osvojuje mechanicky, stagnuje 
vývoj logického myšlení. Doporučujeme vřazení děvčete do zvláštní školí v září 2004. 

Otec není uveden. Matka děti zanechávala velmi často samotné, nezajištěné. Následně byly 
obě umístěny v zařízení pro výkon ústavní výchovy, která byla nařízena Okresním soudem 
v Litvínově v roce 1995. 

 

Vstupní zakázka: 

Vést k samostatnosti, snažit se odbourávat přílišnou závislost na sestře, ale posilovat kladný 
vztah k ní. Posilovat sebevědomí. Zmírnit sklony k vulgaritě. Rozvíjet malířský talent a vztah 
ke sportovním činnostem. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Po příchodu do DDÚ se ihned začlenila do vrstevnického kolektivu. K příznivé adaptaci 
přispěl i fakt, že měla od počátku oporu ve starší sestře, se kterou zdejší pobyt absolvovala.  
Za pobytu u nás se do konfliktů s dětmi příliš nedostávala, výjimečně se nechala strhnout 
většinou k drobnému zlobení. Ve třídě vystupovala velmi nenápadně, zbytečně na sebe 
neupozorňovala, snažila se svědomitě plnit své povinnosti. Jevila se jako bezkonfliktní, 
částečně uzavřená a kamarádská dívka, která své názory neprosazuje za každou cenu, která 
raději ustoupí. S respektováním dospělé autority nemá problémy, vždy se snaží poslechnout 
na první slovo. Aktivně se snažila o plnění pokynů učitele, při hodinách neměla problém 
s vyrušováním. Projevovala dostatek snahy naučit se nové látce. Její pracovní tempo lze 
označit za velmi pomalé, velmi často potřebovala individuální pomoc (zadání je jí často nutné 
vysvětlit několikrát). Ochotně a sama od sebe navštěvovala doučování, kde docházelo 
k upevnění probraného učiva. Pečlivě se starala o své školní pomůcky, dbala na pořádek ve 
vlastní aktovce. Snažila se o pěknou úpravu sešitů. Připravenost na vyučování lze hodnotit 
jako velmi dobrou, pravidelně nosila zadanou domácí přípravu. Je trochu těžkopádnější 
v myšlení a logickém úsudku, tyto nedostatky nahrazuje vytrvalostí, houževnatostí, snahou a 
pílí. 

S. je opakem své extravertně laděné sestry. Jedná se o dívku introvertně laděnou. Zaměřenost 
osobnosti je směrem do vlastního nitra, na svůj vnitřní svět, prožitky, city a myšlenky. 
Z etopedického hlediska, stejně jako u její sestry, nelze diagnostikovat závažné poruchy 
chování. Je emočně nevyzrálá. Dobrá je citová zakotvenost v DD. Nejedná se o dívku 
nadměrně negativistickou, ale prosadit své zájmy si dokáže. Provokativní chování vůči svému 
okolí je naučené v souvislosti s nevhodnými identifikačními vzory (snaha o nápodobu starší  
sestry a jejích vrstevnic), často také užívá vulgarismů, aby zaujala. Občas,  v náznacích 
pozorujeme impulzivní a vznětlivé reakce, které se dají dobře usměrnit. V těchto okamžicích 
S. dokáže kritiku tohoto nevhodného chování přijmout lépe než její sestra. Sociálně není příliš 
zdatná. Vždy bude mít problém v otázkách sociability, při vstupu do nového prostředí bude 
hledat oporu. Nutné je i nadále podporovat vztah se sestrou. 
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V rámci možností zařízení nadále pokračovat v režimových prvcích nastavených pro trvalejší 
úpravu problémů. Důležité je též akceptování doporučených opatření školy i výchovného 
úseku. Dívka se bude i nadále dobře rozvíjet v podmínkách DD, kde je citově zakotvená. 

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byla předána zpět do péče DD Nechanice. 

 

Š. D. nar. 1995 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

 Bytem – t.č. DD Senožaty 

Žákem – 3. ZŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  Š. A., nar. 1966 

Matka:  Š. I., nar. 1969 

Sourozenci:  bratr, nar. 1993 

bratr, nar. 2002 

bratr, nar. 2001 

bratr, nar. 1999 

bratr, nar. 1990 

Medikace: ne 

 

Jedná se o  chlapce, jehož osobnost nese typické znaky vývojové nezralosti a sy ADHD: 
hyperaktivitu, impulzivitu, poruchy pozornosti, SVPU. Nelze opomenout i faktory hereditární, 
osobnostní rysy  i temperamentové vlastnosti rómského etnika. Jde o extravertně 
orientovaného chlapce, s bohatou emocionalitou, dobře zakotveného v rodinných vztazích. 
Rodinné zázemí je určitě málo podnětné, v řadě aspektech zanedbávající, ale chlapec z něho 
čerpá jistotu a sebedůvěru. Citové vazby k jednotlivým členům rodiny jsou u chlapce pevné. 
Kontakt s blízkými lidmi mu v průběhu pobytu velmi prospíval a je třeba ho nadále 
podporovat. 

Rodina měla velmi špatné materiální podmínky. Nebylo vyřízeno české občanství dětí. Stále 
přetrvávaly finanční potíže. Otec nikde napracoval, přestali s dětmi docházet k lékařce, 
zhoršila se příprava do školy, děti se začaly potulovat městem. ÚV byla nařízena Okresním 
soudem v Jihlavě v roce 2005. 

 

Vstupní zakázka: 

Upevňovat zásady společenského chování. Respektovat pravidla (pevné mantinely), 
sebeobslužné návyky. Respektování ženské i mužské autority, osvojení si vzoru mužské 
autority. Snížit projevy odmlouvání při neúspěchu nebo při činnostech ve skupině. 
Individuálním přístupem, rozhovorem odbourávat sklony ke zkratkovitému chování. Rozvíjet 
kladný vztah ke školním povinnostem. 
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Výsledky komplexní diagnostiky: 

Ihned příchodu do DDÚ se spontánně zapojil do třídního kolektivu, spontánně navázal 
kamarádské kontakty. Mezi dětmi byl oblíbený, do větších konfliktů s dětmi se nepouštěl. 
Během vyučování nejevil známky agrese ke spolužákům, ale dovede se bránit a nenechá si nic 
líbit.V počátku vyučování se jevil často jako ospalý, měl problémy se soustředěností. Jeho 
pracovní tempo bylo velmi pomalé, musel být opakovaně pobízen učitelem Pokud byl D. 
poskytován individuální přístup, bylo za ním vidět mnoho kvalitní práce. Pokud měl  pracovat 
samostatně, býval často duchem nepřítomen, ztrácel  koncentraci a zbytečně se rozptyloval. 
Při hodinách někdy vykřikoval, občas se někdy nechal strhnout ostatními žáky k vyrušování. 
Museli jsem často korigovat jeho nesprávný posed v lavici: povaloval se po pracovní desce, 
strkal psací náčiní do úst atd.  

Psychokorektivní zkušenost v procesu identifikace s mužskou rolí není dlouhodobá (dříve i 
negativní výchovné vlivy), morální a společenské normy zatím zvnitřnělé nemá. Příležitostně 
nemusí jednat správně, někdy může použít i lež jako sebezajišťující mechanismus,  nerad  
přiznává selhání. Pocítí-li však k výchovné autoritě důvěru, dokáže velmi dobře 
spolupracovat. Je výchovně dobře usměrnitelný, především v individuálním kontaktu. 
V osobnostních charakteristikách dominuje výraznější hyperaktivita, impulzivita, 
nesoustředěnost, sklon k provokacím a potřeba být středem pozornosti. Jde o 
temperamentního chlapce, extravertně orientovaného, pudového a impulzivního v reakcích, 
kde ještě schází vzhledem k věku i slabým volním vlastnostem sebekontrola. V interakcích 
s dospělými byl u chlapce pozorován zájem o mužské vedení, což je vzhledem k věku i 
podmínkám, ve kterých vyrůstá, zcela namístě. Intelekt chlapce situujeme aktuálně do pásma 
průměru s méně vyrovnanými výkony v jednotlivých složkách, celkově v neprospěch složek 
verbálních. 

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do DD Senožaty. 

 

Š.J. nar. 1992 

Bytem – t.č. DD Liptál 

Žákem – 3. ZŠ, 3. ŠD 

Otec:  V.Š., nar. 1953 

Matka:  R.E., nar. 1960 

Sourozenci:  bratr, nar. 1984 

bratr, nar. 1997 

Medikace: ano 

 

Vývoj osobnosti chlapce směrem k disharmonii na bázi sy ADHD pre a perinatální etiologie 
při podílu velmi negativních zážitků z původní rodiny a citové deprivace. Chlapec vykazuje i 
symptomy sy CAN. 

Rodiče nebyli manželé. Matka byla alkoholička. J. má minulost dítěte ulice, které se muselo 
postarat o sebe i svého mladšího bratra. Byl také svědkem násilí páchaném na matce i na 
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dětech samotných. Během pobytu v DDÚ matka zemřela. ÚV byla nařízena Okresním soudem 
v Přerově v roce 1999. 

 

Vstupní zakázka: 

Zapojovat do skupiny – spolupráce s ostatními dětmi. Zvyšovat respektování dospělé autority. 
Důsledně kontrolovat osobní hygienu. Individuálně pomáhat při školní přípravě. Zbavovat 
pocitů nudy vhodnou motivací ke sportu. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

J. v DDÚ  předvedl celou škálu chování a přístupů ke škole. Je snadno ovlivnitelný okolními 
podmínkami, vlastní náladou a tématem ve výuce. Obtížně si osvojuje nové učivo. Po prvních 
úspěších většinou nastává zlom a sním i nadšení pro školu. S prvním náznakem neúspěchu je 
to přesně naopak. Co si  však takto bolestně  osvojí, již nezapomíná a umí použít pro další 
výuku. Osnovy předepsané pro 4. ročník ZŠ zvládá, málo si však věří a neumí použít vůli. 
Raději se obrací na učitelku a pokud se mu nedostane okamžité pozornosti, vyrušuje ostatní 
spolužáky. Přenáší zodpovědnost za své výsledky na cokoli a kohokoli, jen aby se nemusel 
namáhat. Je snadno motivovatelný a při správné volbě podnětů sleduje se zaujetím výklad, 
vypracovává úkoly a se stejným nadšením provádí domácí přípravu.  

J. se projevuje jako panovačný, nadřazený, necitlivý a hrubý k ostatním. Snaží se ovládat 
kolektiv, někdy přistupuje i k otevřené slovní agresi či fyzickým atakům. Občas byly znatelné 
prvky egocentrismu. Impulzivita se dala pozorovat především v řízených činnostech a 
konfliktních situacích. Prvky maladaptivního chování jsou patrné v situacích, kdy je výbušný, 
frustrovaný neúspěchem a neschopen anticipace. Je silně emočně labilní. Často projevuje 
strach, nejistotu v chování a postojích. Je vcelku tvořivý. Jeho pozornost je na dobré úrovni. 
Schopnost samostatnosti a aktivity se odvíjí od jeho momentální nálady. 

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Po ukončení pobytu byl předán zpět do péče DD Liptál. 

 

Š.B. nar. 1994 

 Bytem – t.č. DD Zábřeh 

 Žákem – 3. ZŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  J.Š., nar.1954 

Matka:  E. Š., nar. 1968 

Sourozenci: bratr, nar. 1985 – v péči matky 

   bratr, nar. 1987 

   sestra, nar. 1988 

   bratr, nar. 1992 

   bratr, nar. 2001 – svěřen do pěstounské péče 

Medikace: ne 
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Jde o chlapce s  průměrným až mírně nadprůměrným intelektem, jehož osobnost nese znaky 
sy ADHD). Jde o extravertně orientovaného chlapce,  s bohatou emocionalitou, dobře 
adaptabilního, přiměřeně sebevědomého. Rodinné zázemí chlapce je méně podnětné,  
v některých aspektech zanedbávající, ale nepostrádá citovou bohatost, blízkost mezi 
jednotlivými členy rodiny. Tmelícím prvkem je jeho matka, dominantní, sociálně zdatná 
osobnost. Chlapcovy citové vazby k ní jsou velmi pevné. 

Matka od roku 1997 vychovávala děti sama. Otci, který se s dětmi nestýkal, bylo určeno 
výživné. Následně bylo manželství rozvedeno. Další druh matky v roce 2002 zemřel. Matka 
s dětmi obývala chátrající nemovitost. Byly zde nevyhovující hygienické podmínky. Též 
finanční zázemí rodiny bylo špatné. Nad výchovou dětí byl stanoven dohled. ÚV byla 
nařízena Okresním soudem v Pardubicích v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka: 

Rozvíjet všeobecný přehled a slovní zásobu (knihy, časopisy). Nešetřit pochvalou, zvyšovat 
sebedůvěru. Rozvíjet jeho sportovní talent, dát mu příležitost vyniknout, usměrňovat jeho 
vůdčí chování ve skupině. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Po příchodu do DDÚ se bez známek napětí zapojil do vrstevnického kolektivu. Od prvních 
dní ve škole bylo zřejmé, že učivo druhého ročníku ZŠ má osvojené. V hodinách pracoval se 
zájmem, novou látku si osvojoval poměrně rychle. S učitelem rád diskutoval o aktuálních 
problémech dané látky, zvídavě se pídil po nových informacích. V hodinách pracoval 
vytrvale, dokázal se soustředit, pokud nebyl rušen druhými. Pro práci v hodinách byl 
dostatečně motivován, snažil se o co nejlepší výsledky, ve třídě patřil mezi nejúspěšnější žáky. 
V momentě, kdy u něj došlo k přílišné spokojenosti sám se sebou, se občas přestával snažit a 
ztrácel svůj standard. Nelibě snáší školní neúspěch (horší známka), v této situaci se cítí 
ukřivděný, vinu nehledá u sebe. Na vyučování se pravidelně připravoval. Autoritu učitele 
respektuje, dokáže se ovládat, umí uznat oprávněnou výtku, neuchyluje se ke lžím. Je velmi 
vděčný za pochvalu. Při vyučování se prezentoval bystrým úsudkem, solidní krátkodobou 
pamětí a pružným myšlením. Sám od sebe chodil na doučovací hodinu.  

B. je jedno z mála dětí z celého kolektivu, které se chová a vyvíjí poměrně „zdravě“.  Nebyli 
diagnostikovány poruchy chování asociálního ani antisociálního rázu. Chlapec se nechová 
sebestředně, není egocentrický, zřídka nebo téměř nikdy impulzivní a negativistický (pouze, 
jedná-li se nedovolené pobyty doma, staví se do opoziční role). Při hodnocení stránek 
maladaptivního chování B. nevykazuje známky úzkosti, není necitlivý, neobviňuje své okolí, 
nebývá rivalizující a je celkem schopen anticipace. Jedná se o dítě tvořivé, úspěšné ve 
školním i skupinovém kolektivu. Je houževnatý a vytrvalý (sportovní činnosti), často je patrná 
snaha pomoci  (dospělému i vrstevníkům). Je také dobře sociabilní, samostatný a aktivní. 
Kontakt s matkou a sourozenci i nadále stavíme do popředí. Chlapec má dobré citové zázemí, 
emočně je celkem stabilní, schopný empatie.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Zábřeh. 

 

T. L. nar. 1993 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 1:1 
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 Bytem – t.č. DD Vrchlabí 

Žákem – 4. ZŠ, 4. ŠD 

Otec:  T. J., nar. 1963 

Matka:  T. E., nar. 1962 

Sourozenci: bratr, nar. 1982 

  bratr, nar. 1983 

  bratr, nar. 1986 

  bratr, nar. 1996 

Medikace: ano 

 

Prepubertální dívka s disharmonickým vývojem na bázi sy ADHD a sekundární neurotizací, 
aktuálně značně citově strádající. Citově fixovaná k původní rodině, idealizuje si její péči. 
Vztahově se upíná i na prostředí DD,  kde vyrůstá její mladší sourozenec. 

Rodiče dívky spolu dlouho nežili ve společné domácnosti. Otec dlouhodobě ani neplatil 
výživné. Matka nebyla schopna finančně rodinu zajistit. Chyběly jí potraviny, ošacení a 
dohled nad dětmi. Často se svým druhem nechávala děti doma opuštěné. Došlo také k úmrtí 
jednoho dítěte v rodině. ÚV byla nařízena Okresním soudem v Trutnově v roce 2000. 
 

Vstupní zakázka: 

Posílit sebevědomí – umožnit prosadit se, naučit správnému sebehodnocení. Zvládat zátěžové 
situace bez vulgarit. Důsledností vést k udržování pořádku v osobních věcech. Individuálním 
přístupem, rozhovory, pochvala, pohlazení, zmírnit vnitřní tenzi. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

V adaptačním období se netajila averzí vůči veškerým školním povinnostem, otevřeně 
přiznala, že ji škola netěší. Jevila se jako zamlklá, smutná, zaražená, na okolí působila 
demotivovaně. Někdy bývá trochu hašteřivá (v kontaktu s dívkami), i u ní se objevily náznaky 
provokování, posmívání i vulgarity. Na výtku potom reaguje udiveně, nevinně a ublíženě. 
V momentě, kdy se jí nedaří, stává se paličatou, urážlivou, opouští tým při skupinkové práci. 
Jedná se o zdánlivě slabší dívku, která si však dokáže velmi razantně obhájit svoji pozici ve 
třídě. V průběhu pobytu došlo k rapidní změně v jejím postoji vůči školním povinnostem, 
začala být více otevřenější, více komunikativnější s okolím. Zadané úlohy vypracovávala 
svědomitě a pečlivě, projevovala snahu o co nejlepší výsledky, umí být samostatná a vytrvalá. 
Tato velmi citlivá dívka emocionálně prožívala každý úspěch i neúspěch. Autoritu učitele plně 
respektuje, dokáže přiznat vlastní chybu, je schopná sebekritiky. Občas má problémy 
s vykřikováním, hlavně v matematice potřebuje individuálně poradit. Dlouhodobá paměť je 
slabší, má problémy s prostorovou orientací. Vytrvalostí, houževnatostí, snahou a pílí 
nahrazuje své nedostatky, hlavně v matematice. Občas mívá  nepořádek ve školních 
pomůckách. Její úpravu v sešitech lze označit za precizní.  

V hodnocení školního a rizikového chování  můžeme z etopedického hlediska dívku 
charakterizovat jako tvořivou, s pochopením a vhledem do situace i s relativně dobrou úrovní 
aktivity, kdy se snaží vykompenzovat některé jiné vědomostní nedostatky. V otázkách volní 
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sebekontroly (houževnatost a vytrvalost, snaha dokončit úkoly a činnosti) dosahuje také 
poměrně slušných výsledků. Impulzivní a negativistické chování se projevuje v zátěžových 
situacích, kdy je nutná konfrontace s realitou (otázky - proč je v DD). Pokud není pozitivně 
naladěna, tyto situace nezvládá a dostává se do afektů a hysterických záchvatů. Tyto stavy 
dnes již poměrně rychle odeznívají. Nejedná se o dítě projevující  známky antisociálního či 
asociálního rázu. Občas má tendence projevovat se egocentricky a sebestředně vzhledem 
k uspokojování vlastních potřeb a prosazování svých zájmů (většinou po návštěvách matky). 
Prvky maladaptivního chování se projevují nepřizpůsobivostí v chování, její občasnou 
výbušností a vznětlivostí, vulgaritou či lží. V popředí stojí výrazná emoční labilita, již výše 
popsaná. Jedná se o dívku otevřeně naladěnou vůči svému okolí. Její povahové rysy vedou 
k zaměření osobnosti navenek, je společenská, extravertní. 

V rámci možností zařízení nadále pokračovat v režimových prvcích nastavených pro trvalejší 
úpravu problémů. L. by se měla i nadále dobře rozvíjet v podmínkách DD. Nedoporučujeme 
umístění do náhradní rodinné péče vzhledem k velké citové vazbě na matku.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byla dívka předána zpět do péče DD Vrchlabí. 

 

V. T. nar. 1992  

Bytem – t.č. DDÚ a SVP Hradec Králové 

Žákem – 5. ZŠ, 5. ŠD 

Otec:  P.V., nar. 1966 

Matka:  Z.H., nar. 1972 

Sourozenci: ne 

Medikace: ne 

 

Disharmonický vývoj osobnosti dítěte na bázi sy ADHD při výrazném podílu citové 
deprivace. Chlapci dlouhodobě chybí citové přijetí v rodině. Dnes chlapec na projevy zvýšené 
direktivity a hostility reaguje po svém: citově se „opouzdřil“, je uzavřenější, se snahou o 
dominantní postavení v kolektivu, s prvky agrese vůči slabším jedincům. 

Manželství rodičů bylo rozvedeno a syn byl svěřen do péče matce, která se znovu vdala. 
Chování T. se začalo zhoršovat, nerozuměl si s manželem matky. Začal doma zcizovat peníze, 
nerespektoval žádné příkazy, dopustil se krádeže. Byl umístěn v SVP, ale ani poté nedošlo 
k rapidní změně v jeho chování. ÚV byla nařízena Okresním soudem v Trutnově v roce 2002. 
V roce 2003 byla zrušena. 

 

Vstupní zakázka: 

Přísně postihovat jakoukoli drzou poznámku vůči dospělému. Odrazovat od vlivů 
problémových dětí – upozorněním, domluvou. Udržovat kontakt s rodinou. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

T. přešel do DDÚ již se zkušeností s ústavní výchovou, tudíž  se velmi rychle adaptoval a 
mohl ve školní práci jen pokračovat. Je to chlapec bystrý s dobrými školními návyky, dobře se 
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soustředí a práce v malém kolektivu mu prospívá. Systém malotřídky jej spíše rozvíjí, 
s mladšími ročníky si opakoval již probranou látku. Umí pracovat samostatně, nechá si 
poradit, je-li třeba. Problémové úlohy se snaží  řešit z mnoha pohledů, nebojí se 
experimentovat. Zadanou práci svědomitě plní, mnohokrát  si sám rozšířil práci o vlastní 
nápady: kreslil, lepil, používal encyklopedie, spolupracoval se spolužáky, vytvářel si různé 
soubory a kartotéky. Školní práce ho těší, má kolem sebe  většinou pořádek. Látku se snaží 
soustředěně sledovat, ale někdy je potřeba více času pro pochopení. Má horší představivost 
především v matematice, kde potřebuje názor, což ho zdržuje. Je třeba na tuto indispozici brát 
ohled, dát mu dostatek času i podnětů. Se spolužáky vycházel kamarádsky, projevil však 
sklony k vysmívání, byl často kárán za prostořekost a nevhodně volené poznámky. Dostával 
zpětné vazby na své chování a začal se kontrolovat. V nestřežených chvílích však běžně 
používal sprostá slova, posměvačství, vytahoval se a podobně. 

V kolektivu vrstevníků má citlivé místo týkající se rodiny podobu zvýšené potřeby pozornosti 
či zájmu o svoji osobu, žárlení na ostatní, někdy i formu „ nepřejícnosti“ či závisti, daří-li se 
druhému jedinci. Jde o citově strádajícího chlapce. Emoční deprivace prohlubuje jeho 
disharmonický vývoj směrem k větší emoční plochosti, k „ citovému opouzdření“, 
uzavřenosti, ke snaze o dominanci a i k agresivním projevům. Aktuálně nastupují i pubertální 
rysy osobnosti (zvýšená kritičnost, provokování, zvýšená emoční labilita atd.). 
Sebehodnocení, sebepojetí chlapce je problematické. Cítí se často pod tlakem  nepochopený. 
Snížené sebevědomí maskuje negativismem, jindy přehnanou aktivitou se snahou o 
zviditelnění a ocenění. Chlapec nebyl v rodině dostatečně oceňován, spíše vždy převažovaly 
zvýšené nároky, které v daném věku nemohl „ustát“. Odtud je velmi snadný krok k občasným 
podvodům či lhaní. Krádeže v místě bydliště hodnotíme jako jevy deprivační.   

T. je dobře formálně přizpůsobivý, vzhledem k dobrému intelektu je schopen účelově jednat 
správně. Morální normy ale zvnitřněny nemá.V místě bydliště chlapci chyběli kamarádi, které 
by sdružovala kvalitní volnočasová aktivita. Přijetí T. našel v závadové partě s pochybným 
žebříčkem hodnot. Chlapci dlouhodobě chybí kvalitní mužský identifikační vzor (absentoval 
otec ve výchově, nevlastní otec tuto úlohu také neplní). V DDÚ velmi dobře respektuje 
mužskou autoritu, je vděčný za zájem  a pozornost o svoji osobu. Intelekt chlapce je celkově 
situován v pásmu mírného nadprůměru s výrazně lepší úrovní složek názorových. Intelektový 
profil je značně nerovnoměrný.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k výraznému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do péče rodičů. 

 

V. M. nar. 1991 

Bytem – t.č. DD Liptál 

 Žákem – 5. ZvŠ, 5. rok ŠD 

Otec:  M.V., zemřel 

Matka:  R.V., nar. 1947 

Sourozenci: bratr, nar. 1994 

Medikace: ano 
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Jde o chlapce, výchovně zanebaného, silně citově deprivovaného se sy ADHD. Sociální 
adaptaci dítěte komplikují i snížené rozumové schopnosti do hraničního pásma mentální 
retardace. 

V době rozvodu rodičů pro nedostačivost v zázemí byly děti svěřeny do péče prarodičů, matce 
bylo vyměřeno výživné. Postupem času přestali děti zvládat. Ty nechodily do školy, neplnily 
si povinnosti, docházelo ke krádežím. Matka sdělila, že není schopna se o svoje děti starat, 
nemá práci a pobírá pouze dávky sociálního zabezpečení. ÚV byla nařízena Okresním soudem 
v Olomouci v roce 2000. 

 

Vstupní zakázka: 

Zapojovat do kolektivních her s důslednou kontrolou ovládání svého agresivního chování. 
Úměrně používat pochval a trestů. Nevystavit chlapce případnému šikanování ze strany 
starších chlapců. Aktivně plnit školní povinnosti. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

V zátěži se objevuje zvýšeně psychomotorický neklid. Nedaří-li se, je M. netrpělivý, válí se po 
lavici,  vzteká se. Má velmi nízkou frustrační toleranci. Reakce negativismu nejsou výjimkou. 
Výkon je odvislý od aktuálního emočního naladění. Pozornost kolísá, chlapec je lehce 
unavitelný.Vizuální percepci komplikuje strabismus. Ze struktury intelektu je patrna výchovná 
zanedbanost chlapce (malá podnětnost rodinného zázemí). Velmi slabé jsou všeobecná 
informovanost dítěte a sociální usuzování. Defektní je oblast matematických dovedností 
vzhledem k věku, koresponduje s vhodným zařazením do ZvŠ. Vývoj logického myšlení 
stagnuje. Velmi slabá je i krátkodobá auditivní paměť. Psychomotorické tempo je pomalé, 
velmi problematická je   oblast vizuomotorické koordinace. V chování dominují projevy 
deprivační: výrazný egocentrismus, snaha být středem pozornosti dospělé osoby  za každou 
cenu (často zlobením, vyrušováním, předváděním se atd.), emoční plochost. Rychle navazuje 
kontakt, rychle přízeň okolí ztrácí.  

M. postrádá rodinné zázemí.  Idealizuje péči babičky, k ní má mělčí citové vazby, nejvíce na 
ni vzpomíná.  

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DD Liptál s doporučením na pozdější 
vřazení do DDŠ. 

 

V. M. nar. 1991 

EBFT: model tréninku: : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

 Bytem – t.č. DDŠ Býchory 

Žákem – 6. ZŠ, 6. ŠD 

Otec:  V. J., nar.1968 

Matka:  V.L., nar. 1971 

Sourozenci:  bratr, nar. 1989 

Medikace: ne 
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Jedná se o puberálního chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADHD (sy 
deficitu pozornosti s hyperaktivitou) prenatální etiologie. V potaz je nutné brát i faktory 
hereditární (problematické osobnosti rodičů, jejich výchovná insuficience). Disharmonii 
osobnosti prohlubuje i citové strádání dítěte v ústavních podmínkách. Vzhledem k rodinné 
situaci  (nemoc matky, nezájem z otcovy strany, věk a výchovné možnosti pěstounky - 
babičky). M. čeká pravděpodobně pobyt v NRP až do zletilosti. 

Rodiče prožívali velké manželské neshody. Matka se léčila na toxikomanii a psychiatrii. M. 
byl v péči prarodičů, kteří jeho výchovu nezvládali. Bytové podmínky rodičů i prarodičů byly 
neúnosné. ÚV byla nařízena Okresním soudem v Praze v roce 2002. 

 

Vstupní zakázka: 

Upevnit kladný vztah k rodině. Vymezit pevné hranice v chování. Upevnit sportovní talent. 
Posílit sebevědomí ve sportovních dovednostech. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Chlapec je celkově záporně nastavený na výuku.  Má období, kdy se mu daří   a naopak. 
Netají se svým odporem i v době, kdy se zdá, že snadno překonává překážky. Je třeba stále ho 
podporovat a povzbuzovat. Dobré školní výsledky jsou tak ukazatelem učitelovy snahy. 
Demotivace je zapříčiněna také tím, že M. nemá, komu by  „skládal  účty“. Situaci mu 
komplikují jeho dyslektické potíže. Nové učivo si osvojí celkem snadno, lehce však 
zapomíná, je nutno často opakovat. Reaguje na otázky, souvislý projev mu dělá potíže i 
přestože má slovní zásobu dobrou. V hodinách je aktivní, zapojuje se do diskuse, umí  
spojovat informace. Někdy se stydí přednést vlastní závěry, aby „neřekl hloupost“. Pracovní 
tempo má většinou pomalejší, ale práci dokončí. Sešity se snaží mít upravené, často zápisy po 
sobě nepřečte v důsledku dysgrafických sklonů. V kolektivu má místo přirozeného vůdce. 
Během docházky do naší školy nebyl důvod podezřívat ho z ovlivňování či dokonce ze 
šikany.  

M. je velmi otevřený v otázce svého rodinného zázemí, cítí-li důvěru dospělého. Reálně 
posuzuje svoji situaci, zná důvody, proč vyrůstá v ústavních podmínkách. V popředí 
syndromu dominuje psychomotorický neklid, impulzivita, výkyvy v  soustředění, emoční 
labilita. Výraznější ego-ladění se projevuje zejména v problematické sebereflexi. Má 
extrapunitivní přístup k řešení zátěžových situací (tj. může za to jiný…). Je zvyklý bránit se 
agresí slovní i fyzickou. V chování, v projektivních technikách se ukazují tendence 
k agresivnímu reagování. Je vhodné výbušnost, agresivní sklony transformovat do přijatelné 
podoby. Dobře bude fungovat přes racionální složku osobnosti (vysvětlováním, stanovením 
mantinelů atd.). M. má sklon k účelovému přizpůsobení, dokáže se formálně podřídit,  
potřebuje však cítit nad sebou kontrolu. Společenské a morální normy zná, ale nemá je 
zvnitřněny. Může  inklinovat k starším jedincům, kopírovat jejich závadové chování. Intelekt 
aktuálně situujeme do pásma průměru s mírně lepší úrovní složek názorových.Verbální složky 
jsou slabě průměrné, odrážejí výchovnou i výukovou zanedbanost dítěte, ale i přítomnost 
SVPU. 

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán zpět do péče DDŠ Býchory. 
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Z.S. nar. 1995 

EBFT: model tréninku : C3(Beta)/C4(SMR) 2:1 

 

Bytem  – Svitavy, Kijevská 11 

 Žákem – 3. ZvŠ, 3. rok ŠD 

Otec:  S. Z., nar.1971 

Matka:  E. H., nar.1975 

Sourozenci: bratr, nar. 2001 – u matky 

   sestra, nar. 2000 – u matky 

Medikace: ne 

 

Jedná se o chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy ADHD při výrazném 
podílu citové subdeprivace. Nezralé rodičovské autority, výchovně insuficientní rodinné 
prostředí, kde  dítě nebylo dostatečně citově saturováno. Dysfunkčnost rodinného prostředí 
přispěla k  neurotizaci dítěte. 

Rodiče jsou rozvedeni, v době rozvodu byl nad výchovou chlapce stanoven dohled z důvodu 
matčiny nezralosti a nedostatků ve výchově dítěte. Matka chlapce často opouštěla, řízení o 
nařízení ÚV nad chlapcem bylo v roce 1997 zastaveno. Matčina péče se zlepšila, v roce 2001 
byl rozsudkem OS ve Svitavách zrušen dohled. Matka se provdala za pana H., narodily se jí 
další 2 děti, je na MD. Aktuálně: Matka vypověděla, že není schopna chlapce výchovně 
zvládat. S. ji nerespektuje, ovlivňuje i mladší děti. Chlapec má problémy ve škole, je v péči 
psychiatra. Problémy se vyskytují i ve vztahu chlapce k nynějšímu manželovi matky. Matka 
navrhovala svěření chlapce do péče otce, ale vlastní otec se se synem nestýká, o převzetí 
chlapce do své péče neprojevil zájem. Matka tedy souhlasila s nařízením ÚV. Na přelomu 
roku 2003/04 se matka potýkala s velkými finančními problémy, ale na vánoční svátky měla 
částečně situaci vyřešenu a chlapec u ní strávil týden vánočních prázdnin. ÚV byla nařízena 
Okresním soudem ve Svitavách v roce 2003. 

 

Vstupní zakázka: 

Individuální kontakt a působení dospělého – při různých činnostech (společenské hry, sport, 
rozhovory), nešetřit oceněním za snahu. Osvojení si mužského vzoru chování – adekvátní 
zvládání zátěžových situací, systematické působení „stálé„ autority, projevy důslednosti a 
kontroly, získání důvěry a pocitu bezpečí. Vybití vlastní energie ve sportovních a pohybových 
aktivitách  - dodržování pravidel a společenských norem, spolupráce a kooperace při těchto 
aktivitách. Prostor ke zviditelnění. Citlivý přístup ke kritice – zbytečně nezvyšovat hlas, dát 
více času k řešení, vést rozhovor. Zadáváním dílčích úkolů vytvořit kladný vztah k pracovním 
povinnostem. Předcházet pocitům nudy – pestré střídání činností. Individuální pomoc při 
školní přípravě. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

S adaptací se žák vyrovnal celkem klidně. Jedná se o chlapce, u kterého se objevují výrazné 
tendence k  SVPU (dyslexie, dysortografie, dysgrafie).  Ve třídě  se jevil jako velmi 
nenápadný, zdánlivě nevýrazný, budil dojem klidného až zakřiklého žáka.  První měsíc na 
sebe upozorňoval zbytečným žalováním a škodolibými poznámkami vůči spolužákům, tímto 
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hlavně zpočátku nebyl mezi dětmi příliš oblíben. Mezi své klady nemohl zařadit fakt, že 
v hodinách TV se jevil jako „ufňukaný bolestínek“, který několikrát bolest plačtivě předstíral. 
V hodinách vypadal unaveně až znuděně. Ve druhé polovině pobytu na sobě velmi 
zapracoval, choval se jako kluk, který umí rány přijmout i rozdat. Tím navázal více 
kamarádských vztahů, jeho pozice ve třídě se změnila k lepšímu. Ve výuce se  snažil o co 
nejlepší výsledky, měl radost z každého i drobného úspěchu, jeho radostná mimika mluvila za 
vše. Hlavně zpočátku měl problémy s koncentrací, musel být často usměrňován dospělým. Při 
hodinách neměl problém s vyrušováním, často mu bylo vštěpováno správné držení těla 
v lavici. Jeho pracovní tempo lze hodnotit jako velmi pomalé, velmi často potřeboval 
individuální pomoc.  

Z našeho pohledu je jeho matka nezralá, emočně mělká, pro dítě málo čitelná  osobnost, která 
není schopna vytvořit svým dětem  citové zázemí. Řeší problémy existenční, partnerské.  S. je 
pro ni zátěží. V rodině vždy absentoval i kvalitní mužský výchovný vzor, chlapec má 
s mužskou autoritou spíše negativní zkušenost (susp. bití).  V chování dominuje výrazný 
psychomotorický neklid, masivní porucha pozornosti, slabá vytrvalost, sklon k dennímu snění. 
Je úzkostný, plný vnitřních zábran. Odolnost vůči zátěži je snížená s množstvím únikových 
reakcí (někdy do světa fantazie). V ohrožení svého já se mohou objevit i vzorce chování, které 
má „nažité“ z rodiny – podrážděnost, útočnost, negace, sklon k hysterii, přehánění. 
Sebedůvěra dítěte je značně oslabena, potřebuje neustálé povzbuzování. Pochvala ho 
motivuje. Nízkou  sebedůvěru se někdy snaží zastírat šaškováním, potřebuje korekci. Morální 
hodnoty a společenské normy nemá vlivem výchovného prostředí a identifikačních vzorů 
zvnitřněné. Dobře se však identifikuje s autoritou, je šance dobré psychokorektivní 
zkušenosti. Intelekt dítěte byl opakovaně diagnostikován. Aktuálně hodnotíme rozumové 
schopnosti celkově jako průměrné s výraznou diskrepancí mezi verbálními a nonverbálními 
schopnostmi. Ze struktury intelektu je patrná velká výchovná  zanedbanost dítěte. Zmírnila se 
jeho úzkostnost, více začal důvěřovat dospělým, zmenšily se jeho negativistické reakce na 
některé pokyny. Vliv měla pravděpodobně i terapeutická metoda EEG Biofeedback.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do péče DD Moravská Třebová. 

 

Ž. M. nar. 1994 

 Bytem – t.č. DD Polička 

Žákem – 4. ZŠ, 4. ŠD 

Otec:  neuveden 

Matka:  Ž. Z., nar. 1975 

Sourozenci:    sestra, nar. 1995 

Medikace: ne 

 

Jde o chlapce s disharmonickým vývojem osobnosti na podkladě přítomnosti terénu sy ADHD 
při výrazném podílu rané citové deprivace (M. do umístění v pěstounské rodině v r. 1999 byl 
od narození v KÚ a DD.). Nelze opomenout i vlivy rómského temperamentu, genetické 
faktory. 
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V roce 1999 byl M. umístěn do pěstounské péče. Později se začala objevovat agrese, ubližoval 
spolužákům, zvířatům. Začaly drobné krádeže. Pěstounům se nepodařilo chování M. 
zvládnout ani s odbornou pomocí. Matka se pohybovala neznámo kde, otec není uveden. ÚV 
byla nařízena Okresním soudem ve Svitavách v roce 2005. 

 

Vstupní zakázka: 

Vymezit pevné hranice v chování. Zmírnit agresivní projevy vzteku při neúspěchu. Upevňovat 
zásady společenského chování, respektování pravidel, sebeobslužné návyky. Individuálním 
přístupem odbourávat sklony ke zkratkovitému chování, agresivitě, konfliktním situacím. 
Rozvíjet kladný vztah ke škole, ke školním povinnostem. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Adaptační období zvládl bez  vážnějších problémů,  svoji bezprostředností se ihned zapojil do 
kolektivu vrstevníků. Jedná se o chlapce, který byl rád středem pozornosti, který se rád 
předváděl. Věčně usměvavý, veselý a temperamentní chlapec uměl vycházet se svými 
vrstevníky, někdy však prosazoval své názory za cenu silných vulgárních výrazů. V případech, 
kdy nepřišel do školy optimálně naladěn, se stával „rušivým elementem“, který úmyslně 
znepříjemňoval klima ve třídě. Míval problémy se soustředěností, bylo třeba jej na začátku 
vyučování „probudit“, individuálně mu poradit. Velmi mu prospěla individuální péče paní 
učitelky ve dvou hlavních předmětech.  Dospělou autoritu respektoval, uměl uznat 
oprávněnou výtku. Školní  přípravu lze označit jako velmi solidní, občas zapomínal školní 
pomůcky.  

Během pobytu v DDÚ se vyrovnával se skutečností, že ho čeká další dlouhodobý pobyt 
v ústavních podmínkách. U M. (vlivem citové deprivace) dominuje zájem o vztahové dění 
v kolektivu, které filtruje přes svoji osobu:  kdo ho má rád, kdo mu odepřel nějaké přání, kdo 
mu poslal balíček Vztahy k lidem mění podle momentální situace. Afektivní obranné reakce 
(např. trucuje, nadává) se objevují v případě, nechce-li akceptovat různé požadavky dětí či 
dospělých. V chování převažuje impulzivita, jedná na základě momentálních pohnutek a na 
„já“ zaměřených potřeb. Chybí morální normy, slabé jsou volní vlastnosti. Psychická, 
především citová, deprivace zasahuje i do oblasti učení, M. pracuje hluboko pod své 
možnosti. Není vytrvalý, kolísá motivace. Intelekt chlapce situujeme celkově do pásma 
slabého průměru s mírnou převahou složek názorových. V dětském kolektivu je M. vzhledem 
k výraznému egocentrismu, emoční plochosti v pozici outsidera. Je konfliktní, verbálně 
provokuje ostatní. Nezná kompromisní řešení sporů, konflikt dokáže vyhrotit až do fyzické 
agrese. Vrstevníky (zde chlapce) obtěžuje M. i svými návrhy se sexuálním podtextem, má 
snahu i o fyzický kontakt. V sexuální oblasti je chlapec předčasně vyspělý, chybí mu také 
vědomí intimity. Zda se jedná pouze o projevy deprivační či se vyvíjí jiná sexuální orientace 
chlapce je předčasné uzavírat. Přes opakované rozhovory s psychologem o nevhodnosti 
takového chování  se stížnosti dětí na M. opakují.  

Z etopedického hlediska, i vzhledem k dílčím úkolům vstupní zakázky, došlo k částečnému 
zlepšení a úpravě problémů dítěte. 

Chlapec byl po ukončení pobytu předán do péče DD Polička. 

 

Š.J. nar. 1993 

 Bytem – t.č. Červená Voda 174 
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Žákem – 4. Spec.ZŠ, 4. ŠD 

Otec:  Š.J., nar. 1971  

Matka:  M.Š., nar. 1972 

Sourozenci: sestra, nar. 1989 

  bratr, nar. 1995 

  bratr, nar. 2002 

Medikace: ano 

 

Jedná se o  pubertálního chlapce s těžce disharmonickým vývojem osobnosti na bázi sy 
ADHD při výrazném podílu rané citové deprivace a výchovné insuficience rodičovských 
autorit. Do DDÚ  byl chlapec umístěn pro podezření z týrání – nadměrné trestání novým 
manželem matky. Jde o emočně narušené dítě, s podprůměrnými rozumovými schopnostmi, 
výrazně maladaptované v dětském kolektivu. Intelekt chlapce celkově situujeme do 
hraničního pásma mentální retardace s poměrně vyrovnanými výkony v obou složkách 
verbální i názorové. 

 

Rodina vedená na OPD od roku 1994, kdy matka požádala o umístění v DC Veská. V té době 
neměla vytvořeny vhodné bytové podmínky pro výchovu. ÚV byla zrušena v roce 1996. 
Manželství bylo rozvedeno a otci stanoveno výživné. Matka se znovu vdala. Od roku 2001 má 
J. ve svém chování výkyvy, dopouští se krádeží, nerespektuje matku. V roce 2004 se 
problémy vyhrotily, matka poukazovala na neurovnané poměry v manželství, J. byl zbit 
manželem matky. Dále z provedených důkazů vyplynulo, že nedošlo k vytvoření vztahu mezi 
J. a matkou. ÚV byla nařízena OS v Ústí nad Orlicí v roce 2004. 

 

Vstupní zakázka: 

Vytyčit pevné mantinely v chování. Rozvíjet kladný vztah k ženské autoritě a ženám obecně. 
Zmírnit projevy vzteku při neúspěchu, naučit schopnosti sebereflexe. Rozvíjet sportovní 
nadání. 

Výsledky komplexní diagnostiky: 

Svým solidním všeobecným přehledem mnohdy zastínil i žáky ZŠ, využíval znalostí 
z předcházejícího působení ve 4. třídě základní školy. Do zvláštní školy byl přeřazen na jaře 
2004. V kolektivu vrstevníků se často jevil jako velmi náladový. V první polovině pobytu 
vyhledával samotu, do skupinkové práce se odmítal zapojovat, společné hry s vrstevníky 
vyhledával jen ojediněle. Při vyučování vypadal unaveně, polehával po lavici, chtělo se mu 
spát. Na tyto jeho projevy měla vliv i nařízená medikace. Ve druhé polovině pobytu se 
dokázal soustředit po celou dobu vyučování. Sympatie vrstevníků ztrácel drobnými 
provokacemi, naschvály. V projevech chování se občas objevovaly náznaky škodolibosti,  
vznětlivosti. Začal být příliš vztahovačný, na drobný konflikt reagoval neadekvátně a 
nepřiměřeně. Je schopen samostatné práce, umí být trpělivý, pečlivý a svědomitý. Snažil se o 
co nejlepší známky, se zaujetím pracoval celou vyučovací hodinu. Ojediněle se stávalo, že 
odmítal pracovat, ignoroval pokyny dospělého. 
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Kontakt navazuje bez výraznějších problémů. Z hlediska charakteru kresby je možné usuzovat 
na snížené sebehodnocení dítěte, introvertní ladění osobnosti, problémy v adekvátním 
sebeprosazováním ve vrstevnické skupině.  

Osobnost s masivním sy ADHD, poznamenaná ranou citovou deprivací (od 5 měsíců do 3 let 
byl chlapec v KÚ ) a následně výchovou v dysfunkční rodině (střídání partnerů u matky-
chybějící mužský identifikační vzor, „bezhraničnost“ a nedůslednost matky ve vztahu  k 
dětem, emoční odmítání dítěte a upřednostňování jeho sourozenců, tvrdost výchovných 
prostředků ze strany nového manžela matky). V popředí je výrazná citová nedosycenost, 
emoční labilita, dráždivost, pohotovost k agresivním reakcím. Hyperaktivní chování chlapce 
má provokativní ráz, je zaměřeno vůči mateřské osobě, zde zástupně proti ženské autoritě. 
Mužskou autoritu chlapec respektuje lépe, susp. pod vlivem negativních zkušeností z rodiny. 
Vyžaduje častou pomoc dospělého v řešení konfliktních situací. Těžko získává náhled na své 
chování, cítí se nedoceněný, ublížený, nespokojený. Citové vazby k rodině jsou mělkého 
charakteru, směřují převážně k matce. J. zvnitřnělé společenské a morální normy nemá, 
podléhá momentálním impulsům: v rekcích je prudký, ukvapený, chybí racionální korekce. 
Volní vlastnosti osobnosti chlapce nebyly rozvíjeny. 

Z etopedického hlediska nebylo chování chlapce zlepšeno, dílčí úkoly vstupní zakázky nebyly 
splněny. 

Po ukončení pobytu byl chlapec předán do péče VLO Přestavlky. 

 

8.  Závěrečná charakteristika klinického souboru a anamnestické údaje 

8. 1.  Klinický soubor 

V souladu s metodologickými východisky byl v období září 2002 až září 2005 vytvořen 
soubor 60-ti probandů, splňujících zadaná inkludující kritéria studie. Soubor byl tvořen 
dětmi, které byly přijaty k výchovně léčebnému pobytu v DDÚ HK na základě žádosti 
školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Z celkového počtu 60 dětí bylo 50 
chlapců a 10 dívek.  

Tento soubor dětí byl náhodným výběrem dle randomizační procedury rozdělen do 
experimentální a kontrolní skupiny, jejichž členové dle kritérií studie podstoupili 
v příslušném období výchovně léčebným a terapeutickým 5-ti měsíčním pobytovým 
cyklem.  

8. 2.  Charakteristika rodin probandů z hlediska funkčnosti 

Kritérium funkčnosti rodin bylo posuzováno dle zvolených parametrů ve škále funkční, 
dysfunkční, afunkční především ve vztahu k rodinnému klimatu a výchovným  vlivům  rodiny 
v aktuálním období 1 roku před odebráním dítěte do ústavní výchovy. 

Z rodinných anamnéz lze vyčíst 3% dětí, které pocházely z funkční rodiny. Tzn., že 
v anamnézách nebyly přítomny symptomy indikující  dysfunkčnost či afunkčnost rodiny ve 
vztahu k výchovné patologii.  Děti v těchto případech byly  odebrány z rodin ze sociálních 
důvodů, které nevyplývaly z osobnostních deficitů rodičů, spojených s nedostatečnou péčí. 
V našem případě se jednalo o úmrtí rodičů a dlouhodobou nemoc rodičů. 

Asi 59% dětí pocházelo z rodin dysfunkčních. Tzn., že byla na základě osobnostních deficitů 
osob odpovědných za výchovu narušena schopnost rodiny zabezpečovat některou ze svých 
základních rolí, zejména ve vztahu k  zajištění základních psychických nebo materiálních 
potřeb dítěte. V našem případě se jednalo nejčastěji o zneužívání alkoholu jedním nebo oběma 
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rodiči a velmi časté konflikty v rodině. U části anamnéz jsme zaznamenali psychiatrickou 
zátěž alespoň jednoho z rodičů, nebo se jednalo o projevy nedostatečné péče v podobě 
špatných hygienických podmínek a ošacení dětí, výchovného zanedbávání a nespolupráce se 
školou. 

38% dětí bylo z rodin afunkčních. V jednotlivých anamnézách se objevil syndrom CAN, FAS. 
Zjištěny byly zásadní nedostatky v materiální péči mající podobu těžkého zanedbávání a 
nezájmu o dítě. Velká část těchto dětí se setkala s kriminálním chováním rodičů nebo byla 
konfrontována s projevy jejich závislosti na psychoaktivních látkách. 

8. 3.  Charakteristika typu rodin 

Kritérium typu rodiny se vztahuje k charakteristice okruhu osob, které jsou odpovědné za 
výchovu dítěte. 

Přestože zde není explicitně vyjádřen přímý kauzální vztah k výchovným rizikům, je zřejmé, 
že neúplná, družská nebo náhradní rodina bude pravděpodobně v sobě obsahovat  vyšší 
potenciál rizika výchovné nestability než  biologicky původní úplná rodina.   

20% dětí pocházelo z úplné, biologicky původní rodiny,  35% dětí bylo z neúplné rodiny bez 
otce (tj. dítě měla v péči matka, otec s rodinou nežil, přestože rodiče nebyli vždy rozvedeni). 
13% dětí žilo v neúplné rodině bez matky. 20% dětí se narodilo z družského poměru ( rodiče 
spolu žili, ale nebyli oddáni). 9% dětí bylo svěřeno do náhradní pěstounské péče ( o děti 
pečovali pěstouni nebo děti byli v péči biologických příbuzných). 3% dětí byly přijaty  
z náhradní adoptivní rodiny. 

8. 4.  Rizikové faktory v anamnéze probandů v přímém vztahu k rozvoji 
projevů sociální patologie 

Na základě analýzy anamnestických údajů dětí v období od narození až po umístění  do 
ústavní péče lze vyčlenit 3 nejčastější a nejvýraznější rizikové faktory, mající vztah ke kvalitě 
 výchovného prostředí a rozvoji projevů sociální patologie. Jedná se o rizika psychické 
deprivace vyplývající z dlouhodobé ústavní péče, z opakované  změny výchovného prostředí a 
výchovných podmínek a z přímé negativní zkušenosti  dětí vyrůstajících ve výrazně 
dysfunkčních nebo afunkčních rodinách. 

18% dětí žilo dlouhodobě v ústavních podmínkách. Téměř ve všech případech byly tyto děti 
umístěny do ústavní péče již před 3. rokem věku.  

24% dětí opakovaně změnilo výchovné prostředí. Tzn., že nejméně 2x bylo změněno fyzické 
prostředí dítěte a osoby pečovatelů. V našem případě se jednalo o přemístění dětí  z původní 
rodiny do pěstounské a následně z pěstounské rodiny do ústavní výchovy. 

58% dětí  mělo negativní zkušenost s patologií rodinného prostředí (opakované konflikty a 
střety, fyzické násilí, projevy nedostatečné péče, zanedbávání nebo zneužívání). 

 

9.  Statistické zpracování výsledků psychologických testů: 

( Posouzení úrovně změny proti výchozím hodnotám a rozdílů mezi kontrolní a 
experimentální skupinou)   
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9. 1.  Vyhodnocení IQv, IQn, IQc 
9. 1. 1.  Souhrn 

Použití průzkumových metod statistické analýzy neodhalilo žádné patrné rozdíly mezi 
výchozími hodnotami v testované (experimentální)  a kontrolní skupině. 

U všech veličin je v obou skupinách  statistiky významná změna oproti výchozím hodnotám 
na hladině významnosti 0.01 (výjimkou je IQv pro kontrolní skupinu, kde p-hodnota je 
0.026). Rozdíly mezi oběma skupinami ve změnách od výchozí hodnoty však pro žádnou 
veličinu nejsou statisticky významné ani na hladině 0.1. 

Tabulka 1 obsahuje souhrnné statistiky pro jednotlivé veličiny v obou sledovaných skupinách. 
Obrázky graficky znázorňují vlastnosti dat pro snadné porovnání testované a kontrolní 
skupiny. Jsou použity vrubové krabicové grafy. 
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9. 1. 2.  Tabulky a grafy 

 

 

Tabulka 1 Souhrnné statistiky pro IQv, IQn, IQc 

 IQv hodnota IQn hodnota IQc hodnota 

 vstupní kone čná rozdíl vstupní kone čná rozdíl vstupní kone čná rozdíl 

 Testovaná skupina 

Minimum 79 79 -5 70 75 -3 69 72 -3 

Průměr 96.9 99.8 2.9 106.4 117.0 10.6 101.0 108.6 7.6 

Medián 98 100 2.5 109.5 118 9.5 104 109 6.5 

Maximum 111 118 15 136 152 23 127 140 18 

SD 8.5 10.6 4.7 14.1 15.6 7.4 11.9 13.8 5.6 

 Kontrolní skupina 

Minimum 75 77 -11 82 88 -2 75 78 -4 

Průměr 91.0 94.2 3.2 105.7 113.5 7.8 96.6 103.2 6.6 

Medián 90 91 4 107.5 114 8 98 103.5 7 

Maximum 112 121 19 129 137 21 118 126 19 

SD 9.8 12.2 7.2 12.8 13.2 5.8 11.3 13.8 6.2 

SD: standardní odchylka 
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Obrázek 1 Změny IQv v jednotlivých skupinách 
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Obrázek 2 Změny IQv v jednotlivých skupinách 
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Obrázek 3 Změny IQv v jednotlivých skupinách 
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9. 2.  Vyhodnocení stenů 
9. 2. 1.  Souhrn 

Průzkumové metody statistické analýzy neodhalily žádné výrazné rozdíly mezi skupinami ve 
smyslu výchozích hodnot analyzovaných veličin. 

K analýze byly použity změny v hodnocení od původních hodnot pro jednotlivé veličiny. 
Pozorované změny byly klasifikovány pomocí tří kategorií: zhoršení, beze změny a zlepšení. 
Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 2 až 19. Uvedené p—hodnoty jsou získány pomocí 
Fischerova exaktního testu (z důvodu nízkých četnosti v některých tabulkách). Statistickou 
významnost lze pozorovat u veličiny porozumění (p=0.0187), bližší zkoumání četností 
uvedených v tabulce však ukazuje, že hovoří spíše ve prospěch kontrolní skupiny. Hraniční 
významnost je pozorována též u veličiny počty (p=0.0940), vlastní data však hovoří spíše o 
možných rozdílech ve smyslu obecné asociace mezi hodnocením změn a zařazením do 
experimentální skupiny než ve smyslu pozitivnějšího vlivu v testované skupině. Navíc 
vzhledem k počtu provedených testů lze očekávat, že pozorované signifikance budou spíše 
výsledkem multiplicity ve smyslu statistické chyby II. druhu. 

 

9. 2. 2.  Tabulky a grafy 

 

Tabulka 2 Vyhodnocení stenů: Vědomosti 

 Test Kontrola 

Zhoršení 10 (33.3%) 9 (30.0%) 

Beze změny 9 (42.9%) 6 (25.0%) 

Zlepšení 11 (36.7%) 15 (50.0%) 

p-hodnota = 0.5133 

 

Tabulka 3 Vyhodnocení stenů: Porozumění 

 Test Kontrola 

Zhoršení 12 (40.0%) 5 (16.7%) 

Beze změny 4 (15.4%) 13 (76.5%) 

Zlepšení 14 (46.7%) 12 (40.0%) 

p-hodnota = 0.0187 

 

Tabulka 4 Vyhodnocení stenů: Počty 

 Test Kontrola 

Zhoršení 4 (13.3%) 8 (26.7%) 

Beze změny 16 (114.3%) 8 (36.4%) 

Zlepšení 10 (33.3%) 14 (46.7%) 

p-hodnota = 0.0940 
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Tabulka 5 Vyhodnocení stenů: Podobnosti 

 Test Kontrola 

Zhoršení 7 (23.3%) 6 (20.0%) 

Beze změny 5 (20.0%) 7 (30.4%) 

Zlepšení 18 (60.0%) 17 (56.7%) 

p-hodnota = 0.8783 

 

Tabulka 6 Vyhodnocení stenů: Opakování čísel 

 Test Kontrola 

Zhoršení 5 (16.7%) 4 (13.3%) 

Beze změny 11 (57.9%) 13 (76.5%) 

Zlepšení 14 (46.7%) 13 (43.3%) 

p-hodnota = 0.8844 

 

Tabulka 7 Vyhodnocení stenů: Doplňování obrázků 

 Test Kontrola 

Zhoršení 4 (13.3%) 3 (10.0%) 

Beze změny 4 (15.4%) 9 (42.9%) 

Zlepšení 22 (73.3%) 18 (60.0%) 

p-hodnota = 0.3282 

 

Tabulka 8 Vyhodnocení stenů: Řazení obrázků 

 Test Kontrola 

Zhoršení 5 (16.7%) 7 (23.3%) 

Beze změny 7 (30.4%) 6 (25.0%) 

Zlepšení 18 (60.0%) 17 (56.7%) 

p-hodnota = 0.8783 

 

Tabulka 9 Vyhodnocení stenů: Kostky 

 Test Kontrola 

Zhoršení 5 (16.7%) 8 (26.7%) 

Beze změny 4 (15.4%) 4 (15.4%) 

Zlepšení 21 (70.0%) 18 (60.0%) 

p-hodnota = 0.6466 
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Tabulka 10 Vyhodnocení stenů: Skládanky 

 Test Kontrola 

Zhoršení 3 (10.0%) 5 (16.7%) 

Beze změny 6 (25.0%) 5 (20.0%) 

Zlepšení 21 (70.0%) 20 (66.7%) 

p-hodnota = 0.8528 

 

Tabulka 11 Vyhodnocení stenů: Symboly 

 Test Kontrola 

Zhoršení 3 (10.0%) 2 (6.7%) 

Beze změny 5 (20.0%) 9 (42.9%) 

Zlepšení 22 (73.3%) 19 (63.3%) 

p-hodnota = 0.5829 

 

Tabulka 12 Vyhodnocení stenů: Test cesty A 

 Test Kontrola 

Zhoršení 2 (6.7%) 5 (16.7%) 

Beze změny 7 (30.4%) 6 (25.0%) 

Zlepšení 21 (70.0%) 19 (63.3%) 

p-hodnota = 0.5403 

 

Tabulka 13 Vyhodnocení stenů: Test cesty B 

 Test Kontrola 

Zhoršení 3 (10.0%) 6 (20.0%) 

Beze změny 6 (25.0%) 4 (15.4%) 

Zlepšení 21 (70.0%) 20 (66.7%) 

p-hodnota = 0.5380 

 

Tabulka 14 Vyhodnocení stenů: Číselný čtverec  M1 

 Test Kontrola 

Zhoršení 3 (10.0%) 4 (13.3%) 

Beze změny 4 (15.4%) 6 (25.0%) 

Zlepšení 23 (76.7%) 20 (66.7%) 

p-hodnota = 0.7123 
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Tabulka 15 Vyhodnocení stenů: Číselný čtverec  M2 

 Test Kontrola 

Zhoršení 1 (3.3%) 2 (6.7%) 

Beze změny 6 (25.0%) 8 (36.4%) 

Zlepšení 23 (76.7%) 20 (66.7%) 

p-hodnota = 0.6565 

 

Tabulka 16 Vyhodnocení stenů: Číselný čtverec  M 

 Test Kontrola 

Zhoršení 0 (0.0%) 3 (10.0%) 

Beze změny 5 (20.0%) 6 (25.0%) 

Zlepšení 25 (83.3%) 21 (70.0%) 

p-hodnota = 0.254 

 

Tabulka 17 Vyhodnocení stenů: Zkouška čtení 

 Test Kontrola 

Zhoršení 3 (10.0%) 6 (20.0%) 

Beze změny 12 (66.7%) 14 (87.5%) 

Zlepšení 15 (50.0%) 10 (33.3%) 

p-hodnota = 0.3645 

 

Tabulka 18 Vyhodnocení stenů: TKF Hs kopie 

 Test Kontrola 

Zhoršení 7 (23.3%) 5 (16.7%) 

Beze změny 20 (200.0%) 22 (275.0%) 

Zlepšení 3 (10.0%) 3 (10.0%) 

p-hodnota = 0.9159 

 

Tabulka 19 Vyhodnocení stenů: TKF Hs repr 

 Test Kontrola 

Zhoršení 8 (26.7%) 10 (34.5%) 

Beze změny 20 (200.0%) 19 (190.0%) 

Zlepšení 2 (6.7%) 0 (0.0%) 

p-hodnota = 0.4201 
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9.  3.  Výpis dat IQv, IQn, IQc 

 

Subjekt Skupina IQv0 IQv DIQv IQn0 IQn DIQn IQc0 IQ c DIQc 
1 Kontrola 97 93 -4 105 110 5 100 101 1 
2 Kontrola 79 84 5 97 100 3 85 89 4 
3 Kontrola 94 93 -1 119 129 10 106 112 6 
4 Kontrola 103 97 -6 129 129 0 118 114 -4 
5 Kontrola 84 89 5 109 122 13 94 105 11 
6 Kontrola 102 121 19 109 122 13 105 124 19 
7 Kontrola 88 85 -3 97 107 10 90 94 4 
8 Kontrola 96 104 8 100 107 7 97 105 8 
9 Kontrola 111 115 4 109 126 17 111 123 12 
10 Kontrola 92 85 -7 110 110 0 100 96 -4 
11 Kontrola 102 109 7 116 137 21 109 126 17 
12 Kontrola 76 77 1 85 88 3 75 78 3 
13 Kontrola 85 86 1 97 109 12 88 96 8 
14 Kontrola 88 94 6 119 117 -2 102 105 3 
15 Kontrola 86 79 -7 88 90 2 84 80 -4 
16 Kontrola 84 88 4 82 92 10 79 86 7 
17 Kontrola 93 82 -11 106 110 4 98 94 -4 
18 Kontrola 77 84 7 116 115 -1 94 98 4 
19 Kontrola 88 97 9 119 128 9 102 113 11 
20 Kontrola 102 110 8 117 129 12 110 122 12 
21 Kontrola 75 82 7 95 101 6 80 89 9 
22 Kontrola 88 100 12 101 113 12 92 106 14 
23 Kontrola 96 97 1 103 107 4 98 102 4 
24 Kontrola 93 100 7 106 123 17 98 113 15 
25 Kontrola 78 84 6 112 117 5 92 99 7 
26 Kontrola 112 112 0 112 123 11 113 120 7 
27 Kontrola 92 84 -8 86 100 14 86 89 3 
28 Kontrola 84 88 4 83 93 10 79 87 8 
29 Kontrola 99 118 19 122 126 4 111 125 14 
30 Kontrola 85 89 4 123 125 2 103 106 3 
31 Test 92 96 4 113 134 21 102 116 14 
32 Test 94 89 -5 110 119 9 102 103 1 
33 Test 94 93 -1 112 128 16 102 111 9 
34 Test 104 117 13 105 116 11 104 118 14 
35 Test 81 82 1 97 106 9 85 92 7 
36 Test 97 97 0 112 129 17 104 114 10 
37 Test 99 97 -2 107 116 9 102 106 4 
38 Test 79 81 2 70 75 5 69 72 3 
39 Test 90 92 2 86 98 12 85 93 8 
40 Test 81 79 -2 83 80 -3 78 75 -3 
41 Test 107 109 2 103 109 6 105 109 4 
42 Test 100 97 -3 109 119 10 104 108 4 
43 Test 104 112 8 117 120 3 112 118 6 
44 Test 100 100 0 120 128 8 111 115 4 
45 Test 89 97 8 94 117 23 89 107 18 
46 Test 97 100 3 94 112 18 94 105 11 
47 Test 106 109 3 105 125 20 105 118 13 
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Subjekt Skupina IQv0 IQv DIQv IQn0 IQn DIQn IQc0 IQ c DIQc 
48 Test 106 104 -2 115 126 11 112 117 5 
49 Test 104 110 6 107 106 -1 105 108 3 
50 Test 90 94 4 95 101 6 91 97 6 
51 Test 100 109 9 110 129 19 105 121 16 
52 Test 111 118 7 136 152 16 127 140 13 
53 Test 104 104 0 115 117 2 110 112 2 
54 Test 94 109 15 129 136 7 113 125 12 
55 Test 111 114 3 113 130 17 113 125 12 
56 Test 86 82 -4 115 113 -2 99 96 -3 
57 Test 99 103 4 119 125 6 109 115 6 
58 Test 96 103 7 88 107 19 90 105 15 
59 Test 100 103 3 94 115 21 96 109 13 
60 Test 93 94 1 120 122 2 106 108 2 

Vysvětlivky: 
IQv0 počáteční hodnota IQv 
IQv konečná hodnota IQv 
DIQv změna IQv 
IQn0 počáteční hodnota IQn 
IQn konečná hodnota IQn 
DIQn změna IQn 
IQc0 počáteční hodnota IQc 
IQc konečná hodnota IQc 
DIQc změna IQcly  
 

9.4. Popis použitých metod a charakteristika jednotlivých subtestů psychologického 
vyšetření intelektu 
 
V testové baterii byly použity tyto metody : 
 
1) PDW – Pražský dětský Wechsler je určen pro děti od 5 do 16 let. Pro děti školního věku je 
jednou z nejlepších metod, které byly standardizovány na české a slovenské populaci. 

Pomocí této zkoušky získáme celkové IQ, IQ zachycující výkon ve verbální škále  a IQ, které 
odráží  výkon dítěte v neverbální baterii. Rozborem výsledků v jednotlivých subtestech 
můžeme usuzovat na individuální strukturu intelektových funkcí. 

Charakteristika jednotlivých subtestů PDW: 

Vědomosti 

Subtest zachycuje míru informovanosti , závisí na schopnosti získávat informace,  

na zvídavosti a schopnosti učit se , uchovávat informace v paměti. Na druhé straně je 
ukazatelem kvality výchovného prostředí, kulturní a vzdělanostní úrovně rodiny i její 
podnětnosti ve smyslu aspirace a motivace  ke vzdělání. 

Porozumění 

Zahrnuje schopnost pochopit realitu a adekvátně na ni reagovat , schopnost sociálního úsudku. 
Závisí na přiměřené  zkušenosti  s podobnými sociálními situacemi, na schopnosti pochopit 
charakteristické rysy situace a využít adekvátním způsobem minulou  zkušenost, tedy 
předpoklady umožňující úspěšnou sociální adaptaci. 
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Kromě rozumové složky se v tomto subtestu může odrážet  citové ladění dítěte, otázky mohou 
fungovat jako projektivní podněty. 

Aritmetika  

Subtest vyžaduje schopnost numerického úsudku, schopnost koncentrace pozornosti 

i krátkodobé paměti. Kromě toho je nezbytnou podmínkou úspěchu i zkušenost, související s 
předchozím učením - výsledek je třeba hodnotit ve vztahu ke školní docházce. Subtest nejvíce 
připomíná školní zkoušení, a proto může odrážet i postoj ke škole a známkování, včetně 
sebehodnocení vlastního školního výkonu. 

Podobnosti  

Měří úroveň abstraktního myšlení, do určité míry zahrnuje i dlouhodobou paměť, učení, 
podnětnost prostředí a motivaci k intelektuálním úkolům. Subtest se příliš nepodobá školní 
situaci, a tak není zásadně ovlivněn postojem dítěte ke škole. 

Opakování čísel 

Subtest zachycuje úroveň koncentrace pozornosti a krátkodobé mechanické paměti. Dítě musí 
být schopno  i přiměřené sluchové percepce. Výkon je závislý také na celkovém citovém 
ladění, únavě a toleranci k zátěži. 

Doplňování obrázků 

Zkouška zachycuje úroveň zrakové percepce, pozornosti, neverbálního úsudku, ale i minulé 
zkušenosti s obrázkovým materiálem a vizuální paměť. Emocionální ladění může ovlivnit 
výkon ve zkoušce. 

Řazení obrázků 

Měří úroveň neverbálního myšlení a sociálního úsudku, ale závisí na zrakové percepci a 
pozornosti. Úspěch je závislý na kulturním zázemí, dítě musí mít alespoň minimální 
zkušenost s podobnými situacemi. ( Sociální úsudek v jiné, verbální formě, zachycuje subtest 
porozumění.) 

Kostky 

Subtest je mírou logického myšlení, zachycuje analýzu a syntézu v neverbálním úkolu. 
Dalšími důležitými faktory je kvalita zrakového vnímání a vizuomotorická koordinace. 

U mladšího dítěte, pro které je zkouška obtížnější a proto mu déle trvá, může hrát větší roli  

i pozornost. Zkouška je dobrou mírou neverbálního úsudku, je částečně analogická 
verbálnímu subtestu podobnosti. 

Skládačky 

Zachycují praktický úsudek, zrakovou percepci, vizuomotorickou koordinaci a manuální 
zručnost. ( Kostky jsou univerzálnější, méně závislé na běžné, konkrétní zkušenosti.) 

Kódování 

Subtest zachycuje schopnost rychlého asociačního učení, přiměřenou zralost zrakového 
vnímání a vizuomotorické koordinace a úroveň pozornosti. Zkouška je odrazem úrovně 
aspirace a obecné motivace k výkonu. V úvahu padá i tolerance k časovému stresu  

a unavitelnost. V průběhu administrace subtestu je možné sledovat proces učení, pracovní 
návyky a osobní tempo dítěte. 
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2) Číselný čtverec    

K hodnocení úrovně pozornosti se používá testu  Číselný čtverec ( Jirásek , 1975). Podstata 
metody spočívá v hledání a ukazování rozházených čísel od 1 do 25 na předloze tak, jak za 
sebou následují. Řešení úlohy se opakuje 10krát, u každého pokusu zaznamenáváme čas.  

Výkon je kromě pozornosti ovlivněn i dalšími funkcemi, jako je vizuální percepce, 
senzomotorická koordinace, volní úsilí i další osobnostní vlastnosti. Časový interval potřebný 
ke zvládnutí celého úkolu  ( součet všech 10 naměřených časů ) poskytuje informaci i o 
osobním tempu dítěte. 

 

3) Reyova komplexní figura  

Figuru dítě nejprve obkreslí a potom ji nakreslí zpaměti na jiný papír. Jde zde do určité míry 

o kombinovanou vizuálně – pohybovou paměť,  resp. její měření. Obrazec se skládá z 18 
prvků a je tak náročný,  že je třeba určité zralosti a pečlivé analýzy k vštípení jednotlivých 
prvků a pochopení jejich vzájemných vztahů.  Hodnotí se počet správně reprodukovaných 
detailů a přesnost reprodukce, značnou úlohu zde hrají senzomotorické dovednosti. 

 

4) Test cesty  

Test cesty je screeningová neuropsychologická metoda, zjišťující psychomotorické tempo,  
flexibilitu, zaměřenou a rozdělenou pozornost. 

  

5) Čtenářský test ( zkouška čtení ) 
Zkouška čtení  zachycuje aktuální úroveň čtenářské dovednosti dítěte. V našem výzkumu  
jsme použili kontrolní text Krtek. Text byl vybrán z těchto důvodů : 
Je použitelný od 3. třídy (náš vzorek probandů byli žáci od 3. třídy ZŠ či ZvŠ), je dobře 
reprodukovatelný ( má děj), je možné zjistit porozumění čtenému u zkoumaných osob. 
 
 
                     
9.5. Komentář k psychologickému vyšetření 
 
60 zkoumaných dětí  bylo psychologicky vyšetřeno před a po absolvování tréninku metodou  
EEG-biofeedback. 

Ve vztahu k  přijaté hypotéze jsme předpokládali, že děti z experimentální skupiny, které 
podstoupily trénink metodou EBFT, se vůči dětem kontrolní skupiny statisticky významně  
zlepší  v použitých testech ovlivněných především schopností soustředění a  pozornosti . 

Náš předpoklad se vztahoval především ke 3 subtestům PDW (opakování čísel, doplňování 
obrázků a symboly-kódování), ve kterých je výkon do značné míry ovlivněn dobrou 
koncentrací pozornosti a relativně nejméně poznamenán retestem. Dále pak v testu číselného 
čtverce. 
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Tento předpoklad se na úrovni statistické významnosti nepotvrdil, což dle našeho názoru 
mohly ovlivnit 3 příčiny: 

a) Soubor vyšetřovaných osob nebyl dostatečně velký (reprezentativní) pro zachycení 
statisticky významného vztahu. 

b) Soubor nebyl dostatečně homogenní (společný byl sy ADHD , ale v rámci celkového 
obrazu poruchy  někde převažovaly dispozice genetické, někde výchovné, u některých 
dětí byla přítomna specifická vývojová porucha učení s  deficity v oblasti sluchové či   
zrakové percepce, nebo různými dalšími typy obtíží, některé děti vykazovaly masivní 
příznaky citové deprivace….  ) 

c) Kontrolní i experimentální skupina byla umístěna v podmínkách maximálně 
stimulujících přirozené zrání CNS, což mohlo relativně snižovat výstupný efekt pouze 
jedné použité metody (jednoho vlivu), ale tyto podmínky měly rozdílný dopad na 
vývoj dítěte ve vztahu k odlišné etiologii poruchy.  

( Obecné edukační charakteristiky prostředí: stabilita výchovného prostředí s pevným 
režimem a ustálenými rituály, individuální přístup, zajímavé formy práce s důrazem na 
motivaci dětí,  malý stabilní kolektiv, přesná pravidla hodnocení s jasně 
deklarovanými důsledky, komunitní systém práce, pravidelná domácí příprava na 
vyučování, dostatek spánku, pohybu, zdravá vyvážená strava…) 

 

Komentář k použití jednotlivých testů: 

 
PDW – Pražský dětský Wechsler (kompletní – jeho verbální i performační část) 
Přestože se již dnes používá v praxi test WISC –III , my jsme  se v r. 2002 ( podzim – počátek 
výzkumu) rozhodli použít tuto metodu.  
Důvody: 
a)  V počátku výzkumu nebyly ještě dobré normy pro WISC –III.,  stále se ještě na 
diagnostických pracovištích používal PDW.  

b) Použití PDW nám umožní srovnat  data výzkumu s výsledky jiných předchozích výzkumů 
(např. Faber, Pilařová, Vučková). 

 c) Administrace testu je o něco časově kratší, což je u dětí se sy ADHD vhodnější. 

Subtesty PDW: 

Opakování čísel 

Hodně dětí v našem souboru bylo s diagnostikovanou  specifickou vývojovou poruchou učení,  
kdy vykazovaly  často defektní oblast auditivní percepce –  výkon v tomto subtestu byl tímto 
značně ovlivněn. 

Doplňování obrázků 

Zkouška zachycuje úroveň zrakové percepce, pozornosti, neverbálního úsudku, ale i minulou 
zkušenost s obrazovým materiálem a vizuální paměť.  

Děti se specifickými vývojovými poruchami učení mohou mít obtíže v oblasti zrakové 
percepce ( problematická vizuální diferenciace). 

Symboly- kódování 
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Subtest zachycuje schopnost rychlého asociačního učení, přiměřenou zralost zrakového 
vnímání a vizuomotorické koordinace, také úroveň pozornosti. 

Opět se ukazuje, že výkony v tomto subtestu mohou ovlivnit specifické deficity v souvislosti 
s přítomností  SVPU, ale i problematická výkonová motivace u citově deprivovaných  dětí. 

Číselný čtverec 
Diagnostikuje koncentraci pozornosti a rozsah zorného pole. Výkon může být ovlivněn i 
dalšími funkcemi jako vizuální percepcí ( např. děti se specifickými poruchami učení často 
dělaly tzv. inverze - např.: 12-21 atd.), osobním tempem, sklonem k neuroticismu ( zvýšené 
unavitelnosti atd…). 
V některých situacích bylo velmi obtížně motivovat emočně deprivované dítě k dokončení 10 
měření , tak aby naměřené hodnoty byly validní. 

Čtenářský test 

Některé výukově zanedbané ale i dyslektické děti z obou skupin se po 1/2 roce výrazně 
zlepšily ve čtení. Problémem byla citová deprivace spojená s nízkou mírou motivovanosti ke 
školní práci u některých dětí.  

Reyova komplexní figura 

Tato metoda byla pro náš výzkumný vzorek poměrně těžká, vcelku výraznější změny ukázala 
pouze u menšího počtu dětí. V této zkoušce hodně závisí na vizuálně – pohybové paměti. 
Značnou úlohu zde hrají senzomotorické dovednosti, které u dětí našeho vzorku jsou dost 
problematické. Kreslení obrazce vyžadovalo hodně trpělivosti ( volní kvality osobnosti), což 
také není výsadou dětí našeho vzorku ( vliv i emoční deprivace). 

Je oprávněné zvážit vyloučení tohoto testu  ze studií s podobnou charakteristikou zkoumaného 
souboru.  

 

10.  Statistické zpracování výsledků EEG vyšetření 

Základem pro statistické porovnání kontrolní skupiny se skupinou experimentální je výpočet 
spektrálního výkonu,  který je počítán v každém úseku (při všech měřených stavech, tj. 
zavřené oči, otevřené oči, čtení,  součet jednociferných čísel, součet dvouciferných čísel, 
Raven) pro každou elektrodu v každém frekvenčním pásmu ( Delta, Theta, Alfa, Beta a při 
součtu celého spektra) pro obě skupiny u obou vyšetření. 

Porovnáním kontrolní versus experimentální skupiny se podařilo prokázat statisticky 
významné změny na hladině 1% u elektrody Fz (při otevřených očích u pásem Theta a Beta, 
při čtení u pásma Beta, a při dvouciferných součtech u pásem Beta a při součtu celého 
spektra).   

Na hladině 5% to pak byly navíc u elektrody Fz při zavřených očích pásma Alfa, Beta a součet 
celého spektra, při otevřených očích všechna pásma elektrody Fz,  při čtení pásmo Alfa, u 
jednociferných součtů pásma Theta, Alfa, Beta a součet celého spektra, u dvouciterných 
součtů všechna pásma elektrody Fz. Při otevřených očích dále pak na elektrodě F7 v pásmu 
Alfa, na elektrodě  F4 v pásmu Delta a elektrodě P3 v pásmu Theta. Při čtení na elektrodě Fp2  
v pásmech Delta, Theta a při součtu celého spektra. Při Ravenovi pak na elektrodě C3 
v pásmu Theta a P3 rovněž v pásmu Theta.  

K testování byl použit t-test.  
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11.  Výsledky etopedického hodnocení   

Celý soubor přijatých a hodnocených dětí byl homogenní dle vybraných kritérií, tj. 
diagnostické znaky ADHD, parametr intelektu a věku. Jednalo se o děti s nařízenou ústavní 
výchovou, umístěné v dětských domovech, které byly k léčebnému pobytu přijaty na základě 
žádosti svých kmenových zařízení a následně sepsané smlouvy o pobytu. 

U většiny dětí byly konstatovány poruchy poruchy chování a sociálního přizpůsobení s jasnou 
indikací k vřazení do dětských domovů se školou. Nejčastější výchovné problémy se týkaly 
nerespektování režimu a autority dospělého, především problémové chování k ženám, 
krádeže, lhaní, vulgární projevy, agresivita. 

Na jejich disharmonickém vývoji osobnosti měl výrazný podíl nejen syndrom ADHD, ale i 
masivní citová deprivace.  Typická byla emoční plochost, absence svědomí, zvýšený 
egocentrismus. Vzhledem k jejich poškození v citové složce osobnosti bylo psychokorektivní 
působení velmi obtížné. V pracovní oblasti jejich výkon výrazně souvisel s aktuálním 
emočním vyladěním. V rámci individuálního přístupu, který jim velmi vyhovoval, se v celku 
dařilo je motivovat k tréninku, dodržování léčebného režimu i dílčím vyšetřením. 

Z výchového hlediska  měly tyto děti častý problém se způsobem a formou řešení osobních 
potřeb. V oblasti sociálních vztahů směřovaly k dosažení určitých mocenských cílů, 
přerozdělení sociálních rolí a společenského statutu ve skupině. Snažily se na sebe upoutávat 
pozornost, což často přerůstalo do velmi silné a výrazné formy provokace , vzdoru a 
neposlušnosti. Nedostatky se objevovaly také v oblasti učení, kde jim chyběly dostatečně 
vytvořené potřebné sociální dovednosti a pracovní návyky přiměřené jejich věku. 

Společným jmenovatelem byly poruchy volní regulace a sebekontroly jednání. Emoční labilita 
často souvisela s agresivními projevy na podkladě frustrace ve vztahu k negativně 
prožívanému „omezujícímu“ výchovnému režimu a souvisejícímu obtížně zvladatelnému 
prožitku neúspěchu a křivdy. Právě v těchto oblastech jsme zaznamenali nejen u 
experimentální, ale i kontrolní skupiny nejčastější pozitivní změnu, podmíněnou postupnou 
adaptací dětí na režim v rámci jednotného komunitního systému a vytvářením potřebného 
náhledu, podloženého systémem sociálních důsledků chování a individuálními osobními 
vztahy. 

Při etopedickém hodnocení úspěšnosti pobytu se vycházelo ze standardních postupů 
etopedické diagnostiky, využívající a zpracovávající dílčí hodnocení příslušných 
pedagogických pracovníků, včetně diagnostiky psychologa a z testové příručky PhDr. 
Antonína Mezery (Psychodiagnostika s.r.o., Brno, 1999), využívající standardizovaný škálový 
dotazník školního chování a dotazník rizikového chování žáka.  

Tyto posuzovací škály pomáhaly učiteli a skupinovým vychovatelům k popisu a vymezení 
typických projevů chování dětí, včetně jejich srovnání s projevy ostatních členů skupiny. 
Škálové vymezení posuzovaných charakteristik projevů dětí na počátku léčebného pobytu (po 
ukončení adaptační fáze) a na jeho konci umožnilo jejich vzájemné srovnání a tím přispělo 
k objektivnějšímu pohledu na dynamiku vývoje chování dítěte i ke zvýšení kvality výstupní 
etopedické diagnózy. 

Pro etopedické posouzení úspěšnosti léčebného pobytu jsme po ukončení jeho vstupní 
adaptační fáze na posudkové poradě specifikovali individuálně u každého dítěte příslušný 
etopedický problém (konkrétní etopedickou zakázku) a stanovili specifické  edukační priority, 
mající reálný vztah k délce pobytu.  Posouzení míry úspěšnosti jejich plnění bylo jedním 
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z hlavních ukazatelů závěrečného etopedického hodnocení. V zájmu objektivizace 
etopedického hodnocení jsme vymezili možnou míru zlepšení oblasti projevů sociální 
narušenosti každého dítěte do čtyřpoložkové škály, obsahující následující klasifikační 
stupnici: výrazné zlepšení, částečné-dílčí zlepšení, nezlepšeno, zhoršení.  

Na základě této škály lze z etopedického hlediska výsledky léčebného pobytu následně 
kvantifikovat: 

Výrazné zlepšení: 16.67% probandů 

 Úkoly vstupní zakázky a stanovené edukační priority se dařilo plnit, dítě udělalo velký 
pokrok, došlo ke zjevným změnám a úpravě jeho problémů. 

Částečné – dílčí zlepšení: 58,33 % probandů 

U 57% dětí došlo k částečné úpravě jejich  problémů. Dařily se plnit jen některé dílčí úkoly 
vstupní zakázky. Výsledky komplexní diagnostiky obsahují  výchovná doporučení a opatření, 
která mohou být východiskem pro další práci s dítětem v jiném zařízení. 

Nezlepšeno: 23,33% probandů 

U 24% dětí jsme konstatovali spíše stagnaci, velmi obtížné a nestabilní plnění určených priorit 
a úkolů vstupní zakázky. 

Zhoršení:  1,67% probandů (tj. jedno dítě) 

U jednoho dítěte jsme zkonstatovali zhoršení a gradaci výchovných problémů. V tomto 
případě byla nutná následná hospitalizace v dětské psychiatrické léčebně. 

Závěrem lze konstatovat, že na základě dlouhodobého (5-ti měsíčního) výchovně-léčebného a 
terapeutického pobytu došlo k výraznému či částečnému zlepšení a úpravě problémů u 44 dětí, 
tedy 73% z celkového počtu probandů. 

 

11. 1.  Etopedické hodnocení ve vztahu k výsledkům experimentální a 
kontrolní skupiny 

 

Sumarizace výsledků dle skupin: 

 

1. V experimentální skupině došlo 

a) k výraznému zlepšení u 6-ti dětí (tj.20%), 

b) k mírnému zlepšení u 18-ti dětí (tj.60%), 

c) 5 dětí se nezlepšilo (tj.16,7%), 

d) 1 dítě se zhoršilo(tj.3,3%) 

2. V kontrolní skupině došlo 

a) k výraznému zlepšení u 4 dětí( tj. 13,3%), 

b)  k mírnému zlepšení u 17 dětí ( tj. 56,7%), 

c) 9 dětí se nezlepšilo(tj.30%) 

d)  žádné dítě se nezhoršilo   
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Na základě výsledků etopedické diagnostiky lze doložit, že  k výraznému zlepšení došlo u 10 
dětí, z nichž  6  prošlo tréninkem EEG biofeedback v rámci programu experimentální skupiny. 

K částečnému – dílčímu zlepšení došlo u 35 dětí, z nichž 18 prošlo tréninkem EEG 
biofeedback v rámci programu experimentální skupiny. 

U 14 dětí nedošlo ke změně, chování nebylo zlepšeno, vývoj spíše stagnoval. Z tohoto počtu 
podstoupilo 5 dětí trénink EEG Biofeedback v rámci zařazení do programu experimentální 
skupiny. 

U jednoho dítěte došlo ke zhoršení. Jednalo se o dítě experimentální skupiny. 

Lze konstatovat, že z  celkového počtu 45 dětí s diagnostikovaným výrazným nebo dílčím 
zlepšením  bylo 24 dětí z experimentální skupiny, které podstoupily trénink metodou  EEG 
biofeedback.  

Pokud porovnáme míru dosaženého zlepšení ve zvolených kategoriích mezi experimentální a 
kontrolní skupinou, můžeme procentuálně  vyjádřit, že: 

K výraznému nebo mírnému zlepšení došlo v experimentální skupině u 80% dětí, což je o 10% 
více než vykazuje  kontrolní skupina. K nejvyššímu rozdílu ve prospěch experimentální 
skupiny došlo u kategorie dětí, vykazujících výrazné zlepšení. Zde byl zjištěn rozdíl 6,7%, 
zatímco u kategorie dětí s mírným zlepšením byl tento rozdíl pouze 3,4% dětí ve prospěch 
experimentální skupiny, tedy dětí, které podstoupily trénink metodou EBFT.    

Z etopedického hlediska, tedy na podkladě behaviorálně posuzovaných charakteristik 
komplexních projevů dětí v oblasti sociální narušenosti, lze jednoznačně konstatovat, že u 
většiny probandů kontrolní i experimentální skupiny došlo na základě výchovně léčebného 
pobytu k úpravě jejich problémů a výraznému zlepšení sociálních kompetencí. 

Přestože děti zařazené v experimentální skupině vykazovaly procentuálně častěji na zvolených 
úrovních diagnostikovanou míru zlepšení, vzhledem k celkově malému počtu probandů a 
relativně méně citlivým metodám etopedické diagnostiky, jsou zjištěné rozdíly mezi 
skupinami málo vypovídající. (24 zlepěšených dětí z experimentální skupiny, 21 dětí 
zlepšených z kontrolní skupiny, 1 dítě zhoršeno z experimentální skupiny, žádné dítě 
nezhoršeno z kontrolní skupiny.)  

Rozdíl v počtu  subjektů u kterých došlo ke zlešení mezi skupinou experimentální a kontrolní je 
10 %, což je z praktického hlediska již významné, ale studie v tomto uspořádání a zejména 
vzhledem k velikosti výběru neumožnila konstatovat statistickou významnost. Pro detekci 10% 
rozdílu by bylo třeba na hladině významnosti α=0,05 a se sílou testu 80% více než 300  
probandů v každé z obou  skupin.  

12.  Závěrečné zhodnocení a diskuse výsledků 

Na základě zjištěných výsledků statisticky zpracovaných dat lze konstatovat, že přijatá 
hypotéza se nepotvrdila v plném rozsahu.  

Potvrdila se plně pouze její dílčí část, tedy předpoklad, že u dětí experimentální skupiny dojde 
ke statisticky významným změnám v některých frekvenčních pásmech EEG, které budou 
korelovat s výsledky psychologických testů i s výsledky etopedického hodnocení ve smyslu 
úpravy poruchy. 

Ve své další části přijatá hypotéza nebyla potvrzena v plném rozsahu, neboť testové výsledky 
dětí experimentální skupiny vykazovaly statisticky významnou změnu ve prospěch metody 
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EBFT vůči dosaženým výsledkům dětí v kontrolní skupině pouze v oblasti měření výsledků 
EEG, ale již nikoliv v oblasti psychologického testování. Interpretace výsledků etopedického 
hodnocení není jednoznačná.  

Obě skupiny tedy dosáhly ve všech posuzovaných oblastech (EEG, psychologické testování, 
etopedické hodnocení) statisticky významného zlepšení, ale zjištěné rozdíly ve prospěch 
experimentální skupiny vůči skupině kontrolní již nebyly v tomto rozsahu potvrzeny. 

 

Možné příčiny tohoto zjištění lze analyzovat v několika oblastech: 

1. Klinický  soubor nebyl dostatečně velký, aby mohl vykazovat  statisticky  významné změny 
v požadovaných parametrech  psychologického a etopedického hodnocení. 

2. Soubor nebyl dostatečně homogenní. I přes zadaná a studií dodržená inkludující a 
exkludující kritéria výběru byla etiologie poruchy natolik rozdílná, že odlišné příčiny 
jednotlivých deficitů v osobnostních charakteristikách znemožnily u takto malého souboru 
statisticky významná zjištění ve vztahu k použité metodě. Závažné patologické změny vývoje 
osobnosti byly i přes společně diagnostikovanou poruchu ADHD výrazně multikauzální 
(genetika, psychotraumata, výchovná patologie, psychická deprivace).  

3. Komplexní projevy sociální narušenosti probandů byly natolik provázané s jejich 
osobnostní disharmonií deprivačního charakteru a fixovanými habituálními vzorci 
patologického chování, že délka výchovně léčebného pobytu nebyla dostatečná pro možnost 
zhodnocení efektu metody EEG-biofeddback v rámci možností speciálně pedagogické - 
etopedické diagnostiky. (Citlivost použitých metod etopedické diagnostiky nedostačovala 
k zachycení možné změny v tak krátkém období. Vstupní etopedická diagnóza, včetně 
škálového posuzování etopedických projevů dětí ve čtrnáctidenním adaptačním období jejich 
pobytu  nemusela vždy dostatečně citlivě  vystihnout a popsat příslušné charakteristiky jejich 
projevů, neboť příchodem do nového prostředí se souvisejícím seznamováním s novým 
režimem i osobami se chování některých dětí počalo odkrývat, včetně patologických projevů a 
naučených modelů, až později. Tato skutečnost pravděpodobně v některých případech 
ovlivnila celkové etopedické vyhodnocení úspěšnosti pobytu.  ) 

Přestože v dílčím etopedickém hodnocení byla nejčastější pozitivní změna ve prospěch 
metody EBFT registrovaná ve škále školního chování v oblasti pozornosti a impulzivity, 
v celkovém komplexním etopedickém zhodnocení se tato charakteristika neprojevila. 

V tomto případě je možné se domnívat, že metoda vytváří potenciál určitých kognitivních 
kompetencí, podložený a propojený s úpravou aktivity kortexu (dílčí změna EEG), který lze u 
výchovně problémových, deprivovaných dětí edukačně zhodnotit teprve dlouhodobějším 
výchovně terapeutickým rámcem. V případě těžce psychicky deprivovaných dětí jsou 
především motivační a volní vlastnosti značně limitující pro efektivitu dlouhodobějšího 
tréninku. Použití metody EEG-biofeedback v rozsahu 60-ti tréninkových jednotek bylo 
v některých  případech u těchto deprivovaných dětí velmi náročné, neboť oslabené motivační 
a volní složky osobnosti stěžovaly efektivní aplikaci metody a kladly vysoké nároky pro 
potřebné vytvoření náhledu a terapeutického vztahu. 

4. Není možné vyloučit, že v optimalizovaných podmínkách výchovně léčebného oddělení, 
zajišťujícího v rámci stabilního, bezpečného a režimově jasně strukturovaného prostředí 
dostatek kvalitních výchovně-terapeutických stimulů a prostoru pro individualizované vztahy 
všem probandům, byl vliv a efekt metody EEG-biofeedback v rámci vyčlenění a statistického 
zpracování relativně snížen.  
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Tuto možnost  je nutno zvážit nejen v oblasti etopedického hodnocení, ale také v oblasti 
výsledků psychologických testů.  Z hlediska našeho  statisticky ne příliš velkého souboru, u 
kterého byla zjištěna na základě  etopedického i psychologického testování významná 
pozitivní změna, dokládající prospěšnost komplexně poskytované péče, mohl být v rámci 
fyziologických možností akcelerace vývoje osobnosti a zrání psychiky dětí obtížně odlišen  na 
základě behaviorálního i funkčního posouzení vliv pouze jedné z použitých terapeutických 
nebo tréninkových metod. (Statisticky jiný výsledek ve prospěch metody EBFT by mohl být 
zjištěn, pokud by kontrolní i experimentální skupina nebyla umístěna v podmínkách 
léčebného režimu, čímž by došlo k významné eliminaci jiných terapeutických a léčebných 
vlivů kromě metody EBFT.) 

Tato hypotéza by potvrzovala stanovisko, že EEG-biofeedback je pouze jednou z řady 
terapeutických metod, která musí být nedílnou součástí komplexního multimodálního přístupu 
při úpravě a léčbě poruchy. Jako významný terapeutický faktor jsme vnímali individuální 
kontakt s dítětem při provádění tréninku EBFT, který kromě vztahové roviny vždy obsahoval i 
relaxační a později také imaginační aktivity. 

13. Dosažení cíle studie: 

Studie potvrdila, že využití metody EEG-biofeedback v podmínkách speciálních školských 
zařízení je možné a  přínosné za předpokladu splnění některých základních parametrů, mezi 
které patří motivovanost dětí  k tréninku a jejich snaha o dosažení zlepšení. Nezbytnou 
součástí poskytované péče se jeví  stabilní výchovně terapeutického prostředí, které dokáže 
edukačně využít potenciál dosažené změny na bázi dílčí úpravy EEG aktivity dítěte. Na 
základě našich zkušeností doporučujeme, aby v těchto zařízeních trénink prováděla osoba, 
která není plně zapojena do výkonu  přímé pedagogické činnosti u skupiny a nemá tedy 
přímou odpovědnost za dodržování režimu, včetně související povinnosti jeho případného 
vymáhání prostřednictvím realizace výchovných opatření, neboť možné křížení rolí 
režimového pracovníka a terapeuta by v některých případech mohlo být pro použití metody 
EBFT kontraproduktivní. Důležitou podmínkou efektivity tréninku je, aby jej dítě vnímalo 
příjemně, včetně osoby terapeuta i prostředí.  Předpoklad motivanosti u emočně 
deprivovaných dětí s poruchami chování se nám jeví jako zásadní pro úspěšnost tréninku a 
současně také v podmínkách speciálních školských zařízení jako nejvíce problémový. 
Požadovaný dlouhodobý trénink s pravidelným rozpisem jednotlivých sezení je značně 
zatížen emoční labilitou dětí s častými a snadnými výkyvy nálad, nízkou frustrační tolerancí a 
malou trpělivostí. Tyto osobnostní vlastnosti vytvářejí největší nároky na osobu terapeuta, i 
celého týmu.       

Velmi se nám osvědčila podpora motivace dítěte k tréninku prostřednictvím zasazení 
jednotlivých programových her do kontextu zajímavého (pohádkového, dobrodružného) 
příběhu. Motivaci dětí k tréninku jsme zvyšovali také systémem soutěže s možností 
vizuálního sledování a průběžného vzájemného porovnávání dosažených výsledků 
(transformace bodových zisků do symbolického postupu na maketě horolezecké cesty), včetně 
periodického vyhodnocování a odměňování (po 10 sezeních rozdávání diplomů a drobných 
věcných cen, s vizí slavnostního závěrečného hodnocení). Tento motivační systém byl pro děti 
velmi stimulující, ale bylo nutné, aby ocenění a prožitek úspěchu byl všem dostupný a 
prakticky také dosahovaný, což jsme zajišťovali jednak  individuálně citlivě zvolenou 
náročností tréninku, ale také dalšími rozměry hodnocení, které mělo vztah ke snaze, 
vytrvalosti i ochotě  trénovat. Důležitým faktorem pro ochotu a zájem o trénink byla 
skutečnost, zda se jeho doba  nepřekrývá s nějakou jinou preferovanou aktivitou, kterou se 
účastní v té době kmenová skupina (třída). Jednalo se předevím o herní, rekreační a sportovní 
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činnosti, zájmové kroužky, sledování televize, videohry, vycházky atd. Proto bylo nutné 
rozpis jednotlivých sezení přesně koordinovat s rozvrhem školy i programem výchovné 
skupiny. Dalším souvisejícím významným faktorem pro efektivitu tréninku byl jeho vhodně 
zvolený čas v rámci režimu dne, tak aby dítě nebylo psychicky unaveno předchozí činností 
(př. náročná vyučovací hodina, konec vyučovací doby), ani nadměrně excitováno předchozí 
fyzickou aktivitou (např.kontaktní sportovní činnosti). Nejednou se stalo, že trénink musel být 
odložen také v důsledku akutního emočního problému dítěte, způsobeného předchozím 
konfliktem nebo nepříznivou událostí (neúspěch ve škole, telefonát, dopis..).  

Za důležitý faktor považujeme výběr dětí vhodných k tréninku, při kterém by měla být splněna  
potřebná kritéria kvalitního terapeutického vztahu, umožňujícího podporu a motivaci dětí, 
která je nezbytná zvláště u dlouhodobých tréninků. Pro děti již s výrazně rozvinutou 
osobnostní disharmonií typu asociální poruchy nebude dle našeho názoru tato metoda 
z etopedického hlediska příliš přínosná. (S těmi dětmi experimentální skupiny, které se 
osobnostně nejvíce této problémové charakteristice  blížily, byl výrazně nejobtížnější kontakt i 
možnosti tréninkové vedení.) Za další faktor snižující efektivitu metody považujeme 
útlumovou medikaci dětí, neboť jejich aktivita při tréninku byla velmi kolísavá, s častým 
nástupem útlumu již po krátké tréninkové zátěži.     

Z pohledu motivace a zájmu o trénink jsme nejčastěji zaznamenali krizi v období mezi 30  až 
40 sezením, kdy měly děti tendenci k tréninku již přistupovat rutinně, bez většího zájmu a 
jeho konec byl pro ně ještě velmi vzdálený.   

Na základě našich zkušeností, získaných během realizace této studie, se domníváme,  že za 
předpokladu splnění výše popsaných podmínek lze úspěšně metodu realizovat ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Ale její efekt bude dle našeho názoru 
problematický nejen u dětí s již rozvinutou výraznou osobnostní disharmonií asociálního 
charakteru, ale také obecně u dětí s masivními projevy psychické deprivace. Zde se nám jeví, 
že na základě dlouhodobě podnětově chudého prostředí, ve kterém dítě často vyrůstá již od 
nejútlejšího věku (kojenecké ústavy, patologie rodinného prostředí…), již není schopen jeho 
CNS relevantně zpracovávat nabízené podněty i v případě optimalizace výchovných  
podmínek (včetně užité metody EBFT) ve smyslu etopedického zhodnocení (viz teorie 
vazby). 

Jako důležitý předpoklad etopedického i obecně speciálně pedagogického zlepšení 
považujeme zařazení metody EEG-biofeedback do celkového systému dalších trénikových, 
nápravných a výchovně terapeutických metod a přístupů.  

 

Zajímavým zjištěním, významně doplňujícím stávající studii, by bylo katamnestické sledování 
vybraného souboru dětí, včetně následného psychologického vyšetření  po ukončení výchovně 
léčebného pobytu. Tento úkol je ale již nad rámcem  a mimo možnosti předložené studie. 
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14. Přílohy- měření EEG 

14. 1.  Výsledky jednotlivých testů 
14. 1. 1.  C3 
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14. 1. 2.  C4 
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14. 1. 3.  Cz 
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14. 1. 4.  F3 
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14. 1. 5.  F4 
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14. 1. 6.  F7 
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14. 1. 7.  F8 
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14. 1. 8.  Fp1 
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14. 1. 9.  Fp2 
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14. 1. 10.  Fz 
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14. 1. 11.  P3 
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14. 1. 12.  Pz 
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14. 1. 13.  T3 
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14. 1. 14.  T4 
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14. 1. 15.  T5 

 

 

 



  Studie využití metody EEG biofeedback 

  146 

 

 

 

 



  Studie využití metody EEG biofeedback 

  147 

 

 

 



  Studie využití metody EEG biofeedback 

  148 

 

14. 2.  Souhrnné porovnání 
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