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V časopise Speciální pedagogika, roč. 6, 
1996, č. 4, (s. 30 - 42) jsme čtenáře infor-
movali o našem výzkumu mezilidských 
vztahů v ústavech sociální péče pro men-
tálně retardované (dále ÚSP). Obdobnou 
sondu jsme provedli ve šk. r. 1996/97 ve 
výchovných ústavech (dále VÚ), tj. zaří-
zeních pro mravně ohrožené děti a mládež. 
Cílem zkoumání byla pilotáž mezilidských 
vztahů personálu bezprostřední pedagogic-
ké péče o klientelu těchto zařízeni. 

Výzkum byl proveden s pomoci studen-
tů magisterského studia vychovatelství na 
Pedagogické fakultě Ostravské univerzi-
ty a nebyl součásti žádného grantu. 

Metody zkoumání 
Výzkum se opíral o čtyři základní, dvě 

doplňující a jednu pomocnou metodu, 
která v případě první části výzkumu 
(v ÚSP) nebyla použita. Rozhodující me-
tody jsou následující: 
1) dotazník pro pracovníky výchovných 

a sociálních institucí (vlastni konstrukce), 
2) škála skupinové atmosféry (T. Kollá-

rik a kol.), 
3) dotazník hodnotové orientační jedno-

ty (metodikaA. V. Petrovského a kol.), 

4) Charakteristika pracovního kolektivu , 
I Perlaki. (O výsledcích tohoto testu 
zde z prostorových důvodů nereferuje-
me.) 

Doplňujícími metodami byl volný roz-
hovor s pracovníky VÚ a orientační pozo-
rováni v průběhu šetření. Pomocnou me-
todou máme na mysli dotazník „Mobbing", 
který jsme převzali z publikace Huberto-
va. B Psychický teror na pracovišti. 
Mobbing. Martin, Neografie 1995. Jeho 
použitelnost jsme si chtěli ověřit. 

Statistické zpracování dat bylo prová-
děno počítačově za využití programové-
ho produktu Solo. 

Popis vzorku 
Podobně jako v ÚSP jsme se zaměřili na 

pracovníky bezprostředně se zabývajícími 
klientelou VÚ, tedy na vychovatele a učite-
le. Základní informace poskytuje tab. č. I. 

Celkové sc výzkumu účastnilo 67 respon-
dentů. Nejméně respondentů bylo z VÚ B 
(62,5 %) a nejvíce z VÚ C (100 %). 

Zajímavé jsou v této souvislosti někte-
ré konfrontace se vzorkem ÚSP. Shme-
me-li naše poznatky, můžeme se odvážit 
určitého obecnějšího konstatování. 



Tab. č. I : Výzkumný vzorek V Ĺ) 

v u A B D F Celk. 
Učitelé Celkem v instituci 4 6 4 7 4 8 33 

Celkem respondentů 3 3 4 5 4 5 24 
Procento zastoupeni 75 50 100 71,4 100 62,5 72,73 

Vychovat Celkem v instituci 15 10 8 7 8 10 58 
Celkem respondentů 9 7 8 5 4 10 43 
Procento zastoupeni 60 70 100 71,4 50 100 74,14 

Celk. počet personálu vzorku VU 19 16 12 14 12 18 91 
Celk. počet respondentů VÚ 12 10 12 10 8 15 67 
Celk. procentuální zastoupení 63,2 62,5 100 71,4 66,6 83,3 73,6 

Ve VÚ jsou pravděpodobně daleko čas-
těji než v jiných institucích výchovného 
charakteru zastoupeni ve vychovatelských 
funkcích muži. Tito muži mají poměrně 
často vysokoškolské vzdělání, které však 
převážně svou povahou není zaměřeno na 
reedukaci klientely. 

V ÚSP naproti tomu jsou v převaze 
ženy - vychovatelky s různorodým středo-
školským vzděláním. Neprevažují zde ab-
solventky středních pedagogických škol. 
Jejich vychovatelské vzdělání je spíše do-
plňováno později, a to v obecném a niko-
li speciálně zaměřeném pedagogickém 
směru. Jak ve VÚ, tak v ÚSP jsou větši-
nou realizovány odborné tematické semi-
náře, které můžeme považovat za určité 
průběžné odborné vzdělávání. Semináře 
však nemohou nahrazovat kvalifikační 
přípravu. 

Pracovníci VÚ jsou starší a mají obvyk-
le delší praxi než pracovníci ÚSP. Toto 
konstatováni platí pro personál obecně 
a týká se tedy rovněž vychovatelů obou 
typů zařízení (VÚ a ÚSP). 

Interpretace dat zjištěných 
dotazníkem pro pracovníky 
výchovných a sociálních institucí 
Tento dotazník zjišťoval názory respon-

dentů ve třech okruzích: 
a) názory na vztahy mezi vedením institu-

ce a řadovými pracovníky. 
b) názory na vztahy mezi řadovými pra-

covníky navzájem v jejich základních 
pracovních skupinách, 

c) názory na efektivitu práce v instituci. 
K výpočtu rozdílů výsledků mezi jed-

notlivými VÚ jsme pro nízké počty pou-
žili Fisherova kombinatorického testu pro 
čtyřpolní tabulku. Zjistili jsme v některých 
případech rozdíly, které zde z prostoro-
vých důvodů neuvádíme. Bylo také pro-
vedeno zkoumání statistické významnos-
ti rozdílů mezi vychovateli a učiteli. Ani 
v jednom případě nebyl statisticky vý-
znamný rozdíl potvrzen. (Na rozdíl od 
vychovatelů a zdravotníků v ÚSP.) 

A. Názory na vztahy mezi vedením 
VÚ a řadovými pracovníky byly zjišťo-
vány čtyřmi položkami. 



V otázce zájmu a podpory ze strany ve-
deni instituce při potížích se svěřenci 
v celém vzorku vychovatelů a učitelů 
83,6 % odpovědělo kladně a 16,4 % zá-
porně. Nejtíživější situace se v dané otáz-
ce jeví u VÚ L) (30 % negativních odpo-
vědí), VÚ A (25 % negat. odpovědi) 
a VÚ F (20 % negat. odpovědi). Nejlépe 
se jevil VÚ B (0 negat. odp ). 

Možnost mluvit s ředitelem a užším ve-
dením o služebních problémech bez zá-
bran připustilo 76,1 % respondentů. Nej-
horši situace byla zaznamenána ve VÚ D 
a F (u obou 60 % negat. odpovědí) a dále 
ve VÚ A (25 % negat. odp ). Nejlepši si-
tuace naopak ve VÚ E (0 negat. odp.) a ve 
VÚ C (8,4 % negat. odp.). 

Názorr na rozdělení úkolů na praco-
višti jsou poměrně příznivé - 83,6 % re-
spondentů se domnívá, že vedeni institu-
ce rozděluje úkoly rovnoměrně. Nejpro-
blematičtěji vidí tento problém ve VÚ D 
(40 % negat. odp.), VÚ A (33,4 % negat. 
odp.) a VÚ F (13,4 % negat. odp.). Nej-
lepši situace byla ve VÚ B a E (0 negat. 
odp.). 

Poskytováni prostoru pro samostatnou 
a tvůrčí práci ze strany vedení pozitivně 
potvrdilo 94 % respondentů. Nejproblémo-
věji se jevil v daném směru VÚ A (25 % 
negat. odp.) a dále VÚ F (6,7 % negat. 
odp.). V ostatních VÚ jsme neobdrželi 
žádnou negativní odpověď. 

Závěr 
Nejkritičtější je personál k vedeni ve 

VÚ A, VÚ D, VÚ F. Personál ostatních 
VÚ uvádí nízkou kritičnost směrem 

k vedeni. Přestože existují výše zmíněné 
rozdily mezi jednotlivými ústavy, spoko-
jenost se pohybuje od 76.1 % (možnost 
otevřeného rozhovoru s vedením) po 94 % 
(prostor pro samostatnou a tvůrčí práci). 

B. Vztahy mezi řadovými pracovníky 
V porovnání s výsledky nalezenými 

v oblasti vztahů k vedeni byli responden-
ti kritičtější. 

Pozitivně odpovědělo na otázku, jak se 
cítí v kolektivu spolupracovníků, 80,6 % re-
spondentů. Nejhůře jsou na tom ve VÚ D 
(50 % nespokojených), dále ve VÚ A (25 % 
nespokojených) a ve VÚ F (20 % nespoko-
jených). 

Pomoc a pochopení ze strany kolegů 
při potížích v klienty očekává překvapivě 
jen 64,2 % respondentů. Nejvíce negativ-
ních odpovědí jsme obdrželi ve VÚ D 
(80 %), VÚ A (58,4 %), VÚ F (33,4 %). 

Diskuse o chybách u nedostatcích 
v práci skutečně existuje podle názoru 
77,2 % respondentů. Nejméně ji přiznáva-
jí ve VÚ D (50 % negat. odp.), VÚA (41,6 % 
negat. odp.), VÚ E (25 % negat. odp.) 
a VÚ F (20 % negat. odp.). 

Charakteristika pracovního kolektivu, 
v němž respondenti působí, byla uvádě-
ná jako pozitivní jen v 55,2 % případů (po-
dobný výsledek jako v ÚSP). Nejkritičtě-
ji hodnotili situaci respondenti ve VÚ D 
(90 % !), VÚ A (58,4 %), VÚ E (50 %), 
VÚ F (46,7 %). 

Závěr 
Nejkritičtěji se k poměrům ve svých 

pracovních skupinách vyjadřovali pracov-



níci VÚ D, dále v pořadí A, F, E, B. Nej-
méně kritičtí byli pracovníci VÚ C. Kon-
statujeme, že uvnitř skupin jsou v oblasti 
vztahů poměrně značné rozdíly. 

C. Názory na efektivitu práce 
Předesíláme, že vytvářet pořadí VÚ 

z hlediska názorů pracovníků na efektivi-
tu práce je problematické. Navíc charak-
ter položek v této skupině byl poměrně 
nejednoznačný. 

Jednotný výchovný postup se svěřen-
ci uvedlo 79,1 % respondentů. Nejkritič-
t ě j i byli ve VÚ D (70 % negativních od-
povědí), VÚ A (41,6 % negat. odp.) 
a VÚ B (20 % negat. odp ). V ostatních 
VÚ jsme negativní odpovědi nezaregis-
trovali. 

Účinnost práce se svěřenci ve své in-
stituci hodnotilo pozitivně pouze 43,3 % 
respondentů. Kritičnost respondentů se 
promítla do následujícího pořadí VÚ: 
VÚ D (90 % negat. odp ), VÚ C (58,4 % 
negat. odp.), VÚ F (46,7 % negat. odp ), 
VÚ B (40 % negat. odp.). Výchovný ústav 
A a E shodně uvedly 25 % negativních od-
povědí. 

Na otázku, zda se výchovné působení 
jejich instituce odrali v každodenním 
praktickém jednání svěřenců, odpově-
dělo pozitivně 83,6 % respondentů. Pe-
simistické názory vytvořily toto pořadí 
VÚ: VÚ A (33,4 % negat. odp.), VÚ B 
(25 % negat. odp ), VÚ D (20 % negat. 
odp.), VÚ C (16,7 % negat. odp.), VÚ E 
(12,5 % negat. odp.) a VÚ F (6,7 % ne-
gat. odp.). 

Spokojeno s výsledky své osobni prá-
ce bylo 80,6 % respondentů. Největší ne-
spokojenost jsme zjistili ve VÚ D (40 % 
nespokojených) ave VÚ A (33,4 % ne-
spokojených). 

Závěr 
Nejpodstatnější zjištění spočívá v tom, 

že pracovníci zastávají převážně pesimis-
tický názor na účinnost práce výchovných 
ústavů se svěřenci. Zároveň je většina 
pracovníků přesvědčena, že výchovný 
vliv VÚ se odráží pozitivně v každoden-
ním praktickém jednání svěřenců. Vy-
chovatelé a učitelé VÚ se tedy domníva-
jí, že jejich instituce ovlivňuje současné 
chování klientů, ale předpokládají, že tato 
skutečnost nebude mít větší vliv na je-
jich budoucí chování. Jinými slovy, prav-
děpodobně na základě svých zkušeností 
se pracovníci VÚ domnívají, že působe-
ni výchovných ústavů nevede ke vnitřní 
změně chovanců, ale pouze k jejich při-
způsobení aktuálním podmínkám, ve 
kterých jsou nuceni žít• Tato okolnost 
však personálu většinou postačuje a ne-
překáží jim ve spokojenosti s osobním 
výkonem na pracovišti. 

Interpretace dat zjištěných 
škálou skupinové atmosféry 
Pro měření jsme použili standardizova-

ného testu T. Kollárika a kol. (1988) Šká-
la skupinové atmosféry. Základní data 
uvádí tab. č. 2. 

Statistická významnost rozdílů výsled-
ků mezi vychovateli a učiteli nebyla pro-
kázána. 



Tab. č. 2: Data z í skaná při měřeni škálou skupinové a tmosféry 

VU A D E F 
Aritm průměr SA vychovatelé 56,8 74,1 83,2 55,1 70,8 68,8 
\i percentilech učitelé 31.2 84,1 85,8 49,9 67 2 84,5 

celkem 50.4 77,1 84,1 52,4 69,1 74,1 
Variabilní skoré vychovatelé 42,6 14,3 16,7 55,3 15,9 28,5 

učitelé 232 16,3 30,1 34,7 2,8 
celkem 47,6 15,9 43.4 24,7 23.6 

Směrodatná vychovatelé 24,1 10,6 13,9 30,4 11,3 19,6 
odchylka učitelé 9,3 19,5 14,1 15 23,3 2,4 odchylka 

celkem 24 13,5 13,4 22,8 17,1 17,5 
Medián (prostředni vychovatelé 61.5 70 89 65 67,5 72,5 
hodnota) učitelé 35 95 85,3 41 62 83,5 

celkem 47 75.7 57,5 65 81,5 
Pořadí z hlediska skup atm. 2 1 5 4 3 

VÚ A 
Výsledky skupiny vychovatelújsou dru-

hé nejhorší (56,8 percentilu) ve skupinové 
atmosféře (SA) našeho vzorku výchovných 
ústavu. Skupina učitelů tohoto VÚ dosáh-
la vůbec nej horšího výsledku našeho vzor-
ku (31,2 percentily). Variabilní koeficien-
ty v obou případech nesignalizovaly nesou-
rodost ve statistických souborech. 

VÚ A jako celek se umístil jako posled-
ní v našem vzorku, tedy s nejhorší skupi-
novou atmosférou. 

VÚ B 
Vychovatelé dosáhli 74,1 percentilu 

a učitelé 84,1 percentily. Variabilní skó-
re naznačuje v obou případech velkou 
konzistentnost skupin. Ústav se umístil 
jako druhý nejlepši. 

VÚ C 
SA u skupiny vychovatelů (83,2 percen-

tilů) byla nejlepši v celém vzorku. Totéž 
lze říci o skupině učitelů (85,8 percentilů). 

Variabilní skóre bylo velmi nízké, skupiny 
jsou konzistentní. VÚ C dosáhl nejlepších 
výsledků v našem vzorku. 

VÚ D 
SA skupiny vychovatelů (55,1 percen-

tilů) a taktéž učitelů (49,9 percentilů) 
představuje dohromady předposlední vý-
sledek v našem vzorku. Variabilní skóre 
u vychovatelů překročilo únosnou mez, to 
znamená, že skupina je silně nesourodá. 
Ústav se umístil na pátém místě. 

VÚ E 
Vychovatelé dosáhli 70,8 percentilů 

a učitelé 67,2 percentilu. Variabilní skóre 
v obou případech signalizuje konzistent-
nost skupin. Ústav získal v našem vzorku 
čtvrté pořadí. 

VÚ F 
U vychovatelů jsme naměřili 68,8 per-

centilů a u učitelů 84,5 percentilů. Varia-
bilní skóre hovoří v obou skupinách ve 
prospěch konzistentnosti. Ústav se umís-
til na 3. místě našeho vzorku. 



O celkovém umístěni jednotlivých výchovných ústavů vypovídá grafč. I. 

Grafč. I: Skupinová atmosféra VÚ (v percentilech) 

Skupinová atmosféra 

Interpretace dat získaných 
metodou hodnotové orientač-
ní jednoty 
Metoda je založena na principu získání 

základních hodnot, které respondenti sami 
určí, a jejich sestaveni do výběru (v na-
šem případě patnácti) podle četnosti vý-
skytu. Takto sestavená nabídka je respon-
dentům předkládána s instrukcí, aby hod-
noty seřadili podle jejich významu a ak-
tuálnosti v jejich instituci. Stejnou nabíd-
ku hodnot jsme předložili v ÚSP i ve VÚ, 
aby mohla být později provedena jejich 
komparace. 

V předvýzkumu respondenti vybrali 
následující hodnoty, kterým jsme se po-
kusili nalézt společné jmenovatele a při-
řadit je k určitému „tematickému" okru-
hu (uvádíme stručná pojmenování). Okruh 
č. 3 tvoří hodnoty, které jsme nepovažo-

vali za vhodné zařadit do některého 
z předchozích dvou okruhu. Proto jsme 
z nich sestavili samostatný celek a opatři-
li jej názvem „Kvaziřízení a ostatní pro-
blémy". 

1. Výchova a péče o svěřence 
- pozitivní vztah ke svěřencům, 
- schopnost empatie, 
- pozitivní vztahy mezi pracovníky ústa-

vu a zástupci svěřenců, 
- individuální přístup ke svěřencům, 
- samostatnost práce se svěřenci. 
2. Nejdiiležitější aspekty řízení ústavu 
- zkvalitnit řídící práci, 
- zvednout nároky na plnění úkolů, 
- řešit rozpory mezi kolegy (u personá-

lu), 
- řešit rozpory mezi pracovními skupi-

nami a vedením, 
- upevňovat kázeň na pracovišti. 



3. Kvaziřízení a ostatní problémy 
- modernizace materiálního vybaveni 

ústavu, 
- omezit přebujelou administrativu, 
- omezit schůzováni, 
- řešit nevhodnou pracovni dobu, 
- řešit formalismus ve vzdělávání pra-

covníků. 

Metodou hodnotově orientační jednoty 
jsme zjišťovali: 

a) hierarchii závažných pracovních hod-
not skupin vychovatelů a učitelů výchov-
ných ústavů, 

b) stupeň sjednocení (koheze) v názo-
rech na tyto hodnoty. Měrnou jednotkou 
byl Spearmanův koeficient korelace (dále 
SKK), který dosahuje rozpětí od 0.0 do 
1.0. Čím se hodnoty více blíží 1.0, tím je 
vyšší úroveň koheze skupiny ve sledova-
né oblasti. Rozloženi dosažených hodnot 
přibližuje tab. č. 3. 

Tab. č. 3: Stupeň hodnotového sjednocení (koheze) VÚ 

v u Hodnoty Spearmanova koeficinetu korelace 
Vychovat Učitelé Korel mezi VU celkem 

vych a uč 
A 0,42 0,52 0,032 0,45 
B 0,42 0,88 0,646 0,55 
C 0,72 0,67 0,146 0,71 
D 0,5 0,55 0,2 0,52 
E 0,62 0.64 0,775 0,63 
F 0,45 0,93 0,392 0,61 

Především je nápadné, žc vychovatelé 
v našem vzorku výrazněji než učitelé 
upřednostňovali hodnoty spojené s péči 
a výchovou svěřenců. U učitelů byly tyto 
hodnoty promíchány mnohem více proble-
matikou řízeni. Dále jsme si všimli, že 
ústavy, které ale i v jiných testech se ob-
jevovaly na posledních místech, měly jak 
u vychovatelů, tak i u učitelů v popředí 
hodnoty řízení a kvaziřízení (a ostatní). 

Dalším poznatkem je skutečnost, že 
u skupiny vychovatelů a skupiny učitelů 
může být vysoký stupeň koheze, avšak 
struktury jejich hodnot jsou přitom roz-

dílné. Výsledkem je nizká provázanost. 
Konečné posledním významnějším po-
znatkem je okolnost, že to, co jsme pra-
covně nazvali „kvaziřízení a ostatní", se 
u většiny skupin vyskytovalo na konci se-
znamu a tedy je většinou považováno re-
spondenty za nejméně důležité. 

Stručná informace o výsledcích 
pozorováni a rozhovorů studentů 
učiněná během výzkumu 
Bylo použito tzv. nestrukturované uni-

verzálně zaměřené pozorování (J. Janou-
šek a kol., 1986, s. 34 - 38). Tato pozoro-



vání a rozhovory s pracovníky ústavů ne-
mohou plně a přesně charakterizovat pra-
coviště a pravděpodobně v sobě nesou 
zátěž jistého zkresleni. Na druhé straně 
jsou krátkými vstupy a pohledy „zvenčí", 
učiněná někým, kdo se snaží o profesio-
nální pohled, i když nemá ještě dostatek 
zkušenosti ani času, který je potřebný pro 
hlubší vhled. 

Při předkládáni výsledků pozorování 
studenti nemohli být ovlivněni závěry 
ostatních výzkumných metod, protože je 
neměli k dispozici. Přesto (až na jediný 
případ VÚ B) nejsou pozorováni v přík-
rém rozporu s duchem závěrů hlavních 
výzkumných metod a spíše je zajímavě 
doplňují. Přinášíme výběr učiněných kon-
statování. 

1. Vedoucí vychovatel nesnášel ženy 
a dával jim to všemožně najevo. Studium 
a teorii považoval za něco, co má být rych-
le zapomenuto, chce-li být člověk v práci 
úspěšný. 

2. Vychovatelé se někdy stydí, že jsou 
vychovateli v „pasťáku". Někteři o sobě 
tvrdí, že tam jsou z trestu. 

3. Podstatně vyšší profesní statut měli 
podle názoru studentů v některých vý-
chovných ústavech učitelé a mistři odbor-
né výchovy než vychovatelé. 

4. O jednom ze dvou nej lepších ústavů 
studenti konstatovali, že tam převládá cel-
kově dobré až velmi dobré klima. Mezi 
vychovateli a učiteli se nedělal zásadní 
rozdíl. Pracovní směny se sice mírně vzá-
jemně pomlouvaly, ale nebyla v tom zlo-
ba ani nenávist. Rivalita byla zvýšená, 
hlavně pokud šlo o peníze, o odměny. 

5 . 0 jiném výchovném ústavu bylo tvr-
dě konstatováno, že je tam všude špína, 
nikde „lidská" výzdoba. Direktivní žen-
ské kantorské řízení. Přes převládající špí-
nu byli svěřenci paradoxně nuceni stále 
uklízet, což se podle mínění studentů sta-
lo jakoby hlavní náplní „volného času" 
dětí a obsahu jejich výchovy. Vychovate-
lé tam jen obtížně hledali zaměření na 
osobní rozvoj dítěte. 

6. V některých případech si studenti 
všimli, že neexistují společné porady vy-
chovatelů a učitelů a že pravděpodobně 
neexistuje ani výrazná spolupráce mezi 
učiteli a vychovateli. 

Na základě diskusí studenti dospěli 
k názoru, že o kvalitě výchovného ústavu 
ve značné míře rozhodují tři základní fak-
tory. 

1 Velikost ústavu. Čím menší zaříze-
ní, tím zpravidla kvalitnější a tím také větší 
pravděpodobnost, že budou dosaženy sku-
tečné výchovné výsledky. Velká zařízení 
mají sklon stát se spíše institucemi kasá-
renského typu, jsou organizačně náročná 
a prakticky bez naděje někoho vnitřně 
změnit k lepšímu. 

2. Kvalita personálu. Výrazně záleží 
na osobnosti ředitele a dalších členů ve-
dení. Pokud jde o vychovatele, je tu roz-
hodující jeho osobnost, aby skutečně do-
kázal svěřencům „něco" nabídnout. Zvláš-
tě nebezpeční jsou vychovatelé (vychova-
telky) „kaprálského" typu, kteří s chov anci 
pouze manipulují. 

Studenti upozornili na rozpory, se kte-
rými se při výzkumu i během svých praxí 
setkali. Skutečnými osobnostmi byli ně-



kdy vychovatelé i s nižším vzděláním. 
Naopak i lidé se špičkovým vzděláním ve 
výchovných ústavech (konkrétně měli na 
mysli speciální pedagogy) občas profesi-
onálně naprosto propadali. Optimálni se 
jeví ve vedoucích funkcích vyrovnaná 
osobnost s kvalitním vysokoškolským 
odborným vzděláním. 

Ve funkcích vychovatelů se podle ná-
zoru studentů někdy objevovali „staří ru-
tinéři", kteří tuto práci dělali již velmi 
dlouho. Nemají možnost se změnit a po-
jímají svou práci jako východisko z nou-
ze. Jsou spiše „bachaři" v tom nejhorším 
slova smyslu než vychovateli. 

3 Výběr klientů. Svěřenci jsou do VU 
vybíráni mimo jiné podle náročnosti učeb-
ního oboru, který' by si přáli a který jsou 
podle názoru specialistů schopni zvlád-
nout. Tím dochází k diferenciaci a selek-
ci klientely. Jedinci s méně výraznou de-
fektivitou a lepší úrovni rozumových 
schopností se dostávají do ústavů s učeb-
ními obory, které jsou považovány za ná-
ročnější. 

Obdobnou selekci jsme v náznacích za-
chytili v ÚSP. S trochou nadsázky může-
me říci, že existuje jakási „burza" kliente-
ly. Ústavy se někdy snaží zbavit obtížněj-
ších případů a ponechat si ty „lepší". 

Interpretace dat získaných 
dotazníkem „Mobbing" 
Jak již jsme uvedli, dotazník byl vní-

mán jako pomocná metoda, kdy jsme si 
pouze chtěli ověřit jeho možnou použitel-
nost. Skládal se ze dvou částí. První obsa-

hovala 19 položek, které byly svým cha-
rakterem zaměřeny na pracovní skupinu 
jako celek. Druhá část dotazníku byla slo-
žena z 30 položek, a ty byly směrovány 
k pocitům respondenta v oblasti možné-
ho šikanování. Poznamenejme, že k dru-
hé části se naši respondenti vyjadřovali 
sporadicky. 

Vyplněné dotazníky jsme analyzovali 
v aplikaci na konkrétní výchovný ústav 
a také z hlediska četnosti výskytu jednot-
livých položek v souhrnu u vychovatelů 
a u učitelů. Dotazník potvrdil, že ústavy, 
kde se podle předchozí diagnostiky vysky-
tovalo nejvíce problémů, tam se také nej-
častěji objevovaly položky mobbingu. 

Uvádíme nejčastěji se vyskytující po-
ložky v našem vzorku. 
• V instituci existuje alespoň jeden z ná-

sledujících faktorů: časová tíseň, pod-
stav, hluk, horko, špína ap. 

• Pokud za pracovníkem přijde předsta-
vený, pak se většinou jedná o přesčaso-
vé hodiny či kritiku. Sotva kdy vyřkne 
pochvalu, uznáni nebo milou větu. 

• V naší instituci platí ustrnulá hierarchie. 
Nepožaduje se osobní zodpovědnost za 
práci a důležité informace se zaměstnan-
ci dozvídají pozdě, nebo vůbec ne. 

• Pomluvy a šeptandy jsou na denním po-
řádku. Otevřené rozhovory se takřka 
nekonají. 

• Konflikty, které při denní spolupráci 
vznikají, se často smetou ze stolu, pro-
tože nikdo se necítí být oprávněn k to-
mu, aby se potýkal s těžkostmi. 

• Jakmile se v pracovním kolektivu ně-
kdo dopustí omylu, pak se ti ostatní za-



sadí o to, aby se to rovněž dověděl i ve-
doucí. 

• Soukromé kontakty mezi spolupracov-
níky jsou spíše výjimkou. 

Závěr 
Konstatujeme, že vychovatelé využili 

možnosti vyjádřit se přibližně dvakrát čas-
těji než učitelé (poměr 148 : 72). Pouze 
v jednom případě (VÚ C) byl poměr ob-
rácený (6 : 13). Už jsme uvedli, že ten-
to ústav patřil k nej lepším v našem vzor-
ku. Soudíme, že vy chovatelé jsou ve vý-
chovných ústavech těmi, kteří problémy 
v mezilidských vztazích pociťují intenziv-
něji než učitelé. Potvrzuje to náš předchozí 
závěr, že vychovatelé mají ve většině vý-
chovných ústavů nižší sociální status než 
učitelé. Tento faktor může patřit k základ-
ním, které způsobuji všeobecně známou 
nízkou cfektiv itu reedukace a resocializa-
ce výchovných ústavů. 

Shrnutí 
Stručně se pokusíme shrnout výsledky 

našeho výzkumu a provedeme porovnáni 
nejdůležitějších rozdílů mezi ÚSP a VÚ. 

1. Vzorek vychovatelů ÚSP a vychova-
telů VU se lišil v základních demografic-
kých datech. Ve VÚ byli ve funkcích vy-
chovatelů mnohem častěji muži než v ÚSP. 
Vychovatelé ve VÚ měli poměrně často 
vysokoškolské vzdělání, i když toto vzdě-
lání nebylo speciálně orientováno na ree-
dukaci a resocializaci klientely VÚ. V ÚSP 
jsou naopak ve vychovatelských profesích 
zaměstnány v naprosté převaze ženy, a to 
se středoškolským vzděláním. Toto jejich 

vzdělání bylo jen zřídka dosaženo na střed-
ní pedagogické škole. Častěji bylo dosaže-
no na školách bez pedagogického zaměře-
ní a až posléze orientováno na pedagogic-
kou kvalifikaci např. doplňkovým pedago-
gickým studiem. 

Ve V Ú pracují lidé věkově starší než 
v ÚSP a obvykle také s delší pedagogic-
kou praxí. Ne vždy je to však praxe eto-
pedického charakteru. Kromě toho prav-
děpodobně v mnoha případech tato před-
chozí praxe vede k rutinnímu přístupu 
a může tak být překážkou pro pedagogic-
ké cíle VÚ, které jsou dosahovány jen 
s velkými obtížemi (Floder, J., 1990). 

2. V oblasti názorů na vztahy k vedení 
byly shledány statisticky významné roz-
díly mezi vychovateli a zdravotnickým 
personálem v ÚSP. Zdravotnický perso-
nál je statisticky významně kritičtější k ve-
deni ÚSP. Podobné rozdíly, a to v žádné 
ze sledovaných sfér (názory na vedení, 
názory na mezilidské vztahy uvnitř pra-
covních skupin, názory na efektivitu prá-
ce), jsme nezjistili mezi vychovateli a uči-
teli VÚ. 

Největší skepsi vyslovili respondenti 
ÚSP i VÚ k možnosti otevřeného nefor-
málního rozhovoru s ředitelem a užším 
vedením instituce. 

3. Personál ÚSP i VÚ většinou nevěří, 
že působení jejich ústavů vede k hlubším 
vnitřním změnám svěřenců. Míní však, 
že jejich pedagogická práce ovlivňuje 
aktuální chování klientely. Personál obou 
instituci považuje svou práci za smyslu-
plnou a odvedený výkon mu přináší uspo-
kojení. 



4. Skupinová atmosféra v pracovních 
skupinách personálu ÚSP i VÚ je spíše 
příznivá. Rozdíly jsme však ve dvou pří-
padech z dvanácti shledali mezi tím, co 
bylo zachyceno dotazníky, a tím, jak situ-
aci charakterizovali studenti provádějící 
terénní výzkumnou práci i pedagogickou 
praxi ve sledovaných institucích. 

5. Úroveň názorové koheze v jednotli-
vých pracovních skupinách ÚSP i VÚ se 
pohybovala od průměrných hodnot až po 
značně vysoké. Jako problém se ukázala 
asi v 1/3 případů nízká provázanost hod-
not obou profesi (vychovatelé - zdravot-
níci, vychovatelé - učitelé) sloužících spo-
lu v daném typu zařízení. 

Pozitivně jc možné hodnotit skutečnost, 
že v popředí hodnotových struktur našich 
respondentů byly položky spojené s vý-
chovou a péčí o klientelu. Tyto položky 
byly u některých pracovních skupin výraz-
něji promíchány s hodnotami řízení a me-
zilidských vztahů personálu, a to zvláště 
tam, kde se řízeni projevovalo jako pro-
blematické. U učitelů VÚ jsme nalezli 
větší sklon vyjadřovat se kritičtěji k říze-
ní než u vychovatelů týchž instituci. Sou-
časně je zřejmě v mnoha případech pra-
vidlem, že učitelé VÚ maji na těchto zaří-
zeních vyšší sociální status a tedy jsou 
i vedením VÚ ve větší míře respektováni. 
Tento stav nepovažujeme za optimální. 

6. Výsledky pozorování studentů vycho-
vatelství v průběhu výzkumu i během je-
jich pedagogických praxi vyústily v kon-
statováni, že jsou to tři hlavní faktory, kte-
ré ovlivňují kvalitu ústavů. Je to velikost 
ústavu, kvalita personálu, kvalita klien-

tely. Mohli bychom doplnit další faktory, 
jako je zvláště kvalita širšího prostředí 
(hlavně sociálního), v němž se příslušný 
ústav nachází, kvalita spolupráce s další-
mi institucemi, které mají vazbu na čin-
nost ústavu, kvalita vedoucích funkcioná-
řů a hlavně osobnosti ředitele a jeho stylu 
práce s lidmi. 

Diskuse 
V průběhu výzkumu v ústavech sociál-

ní péče i ve výchovných ústavech jsme 
(kromě řady pozitivních momentů) nara-
zili na dva negativní styly řízení. To ovšem 
neznamená, že níže popsaná pojetí řízení 
jsou typická pro management ÚSP či VÚ. 
Mohou však signalizovat jistá nebezpečí 
pro jejich sociální poslání. 

A. Zaměření na vnější efekt. 
Vedeni instituce se jednostranně sou-

střeďuje na materiální zviditelnění zařízení 
a v podstatě podceňuje výchovnou a pe-
čovatelskou službu. Tomu odpovídá i pře-
ceňující vztah k pracovníkům správy 
(technikům, administrativě, pracovníkům 
dopravy ap.) a podcenění personálu bez-
prostřední péče o svěřence. 

Nakupování velmi drahého a pro účely 
ústavu mnohdy diskutabilního zařízení, 
nucení k odběru léků v daleko nejdražší 
lékárně ap. může vést k úvahám o jiné než 
oficiálně proklamované motivaci. 

Je sice pravda, že i neziskové instituce 
by měly usilovat o „zviditelnění", ale vždy 
je potřebné najit určitou, obtížně defino-
vatelnou míru. Je-li tato míra překročena, 
znamená to ohrožení vlastního poslání 
ústavu. Výsledky pedagogické a pečova-



telské práce jsou nesrovnatelně méně vi-
ditelné a zpravidla jsou také méně hodno-
ceny. Přesto je to právě tato stránka věci, 
která je hlavním smyslem existence ústa-
vů, o nichž píšeme. 

B. A u t o k r a t i c k ý styl m a n i p u l a c e 
s podřízenými 

Důraz je položen na subordinaci až vo-
jenského ražení. Tato subordinace je ře-
ditelem bezbřehým způsobem porušová-
na, a to podle jeho momentálních potřeb. 
Ředitel rozhoduje o sebenepatrnějších 
detailech a veškerou odpovědnost za ne-
úspěchy svaluje na podřízené. Pracovnici 
středního článku řízení mají jen nepatr-
nou možnost podílet se na skutečném roz-
hodování. Vše jde cestou neustálých 
„opatřeni" a „příkazů ředitele". Opozici, 
byť zdravou, ředitel prakticky likviduje. 

Doprovodným jevem despotického sty-
lu řízení je hodnocení pracovního výkonu 
na základě nikoli odvedené práce, ale ob-
líbenosti pracovníka. Despotismus se od-
ráží v šikanování těch, kteří se snaží, byť 
velmi nesměle, oponovat a zastávat jiný 
názor. Šikanování se projevuje v mnoha 
oblastech, např. písemná negativní hod-
noceni, která postrádají argumentaci a jež 
mají utilitárně zdůvodnit připravované 
odvolání z funkcí, snižování, případně 
úplná likvidace odměn, i přes viditelný 
kvalitní výkon pracovníka ap. 

V zařízení existuje velká migrace pra-
covníků. Vedení zastává názor, že pracov-
ní poptávka je větší než nabídka, a proto 
je možné velkoryse propouštět. Pro tento 
styl řízení je typické vydávání řetězců pří-
kazů, provádění namátkových kontrol 

(včetně nedůstojného prohlížení skříněk 
zaměstnanců), převaha trestů. Odměny 
jsou řídké a spíše formální, pokud nejde 
o oblíbence. Chybí lidský rozměr kontaktu 
s podřízenými. Atmosféra strachu, slídě-
ní a podlézavosti je rozhodující charakte-
ristikou mezilidských vztahů na pracovišti. 

Podle koncepce A. Etzioniho (1975) i je-
ho následovníků (Smith, J B. - Maehr M. L. 
- Midgley, C., 1992, Reyes, P., 1980 atd.) 
soudíme, že donucovací pojetí autority 
bylo aplikováno v instituci, kde se před-
pokládá morální účast pracovníků a tomu 
by měl odpovídat přístup k lidem ze stra-
ny managementu. 

Výsledky našeho zkoumání ve vý-
chovných ústavech naznačuji nižší pro-
fesní status vychovatelů ve srovnání 
s učiteli těchto zařízení. Příčina pravdě-
podobně spočívá v několika faktorech. 
Patří k nim zřejmě nižší vzdělání vycho-
vatelů v porovnání s učiteli (a to přes 
skutečnost, že ve VÚ pracují častěji vy-
sokoškolsky vzdělaní vychovatelé než 
v jiných institucích). K dalším faktorům 
zhoršujícím status vychovatelů podle 
našeho názoru patří degradující reduk-
ce obsahu práce vychovatelů v někte-
rých VÚ v podstatě na pouhý dozor nad 
svěřenci. Rovněž někdy nekvalitní úro-
veň osobnosti vychovatelů a také okol-
nost, že mnozí si zvolili svou profesi jen 
jako pouhé východisko z nouze, nepři-
spívá vyššímu statusu profese vychova-
tele. Za vážnou příčinu považujeme 
mnohdy vágní definování cílů práce vy-
chovatelů a odtud obtížné posuzování 
míry jejich dosahování. 



Zdanlivé banálni se jeví náš poznatek, 
že mezi výchovnými ústavy zřejmě exis-
tuji v námi sledovaných kvalitách znač-
né rozdíly. Jejich jádro vidíme v rozpo-
ru mezi skutečnými, latentné přijímaný-
mi a oficiálně proklamovanými cíli VÚ 
(reedukace a resocializace klientely). 
Skutečné cíle v některý ch VU totiž spo-
čívají hlavně v udrženi svěřenců pod kon-
trolou do doby, kdy se stanou úředně do-
spělými. Domníváme se, že na stupeň 
ztotožnění s tímto elementárním cílem 
můžeme usuzovat, mimo jiné, právě z po-
staveni a role vychovatelů v daném zaří-
zení a v e vztahu sedení k nim. Využili 
jsme dřívější, ale dosud neoficiálně uží-
vané terminologie a rozdělili jsme VÚ do 
tří kategorií. 

1. Pasťáky 
Pracovníci tohoto typu VÚ spatřují sku-

tečný smysl své práce právě především 
v udržení chovanců pod kontrolou do 
doby dosažení jejich dospělosti. K tomu 
jim napomáhá jakýsi kvazikasárenský či 
kvazivězeňský režim, ve kterém hrají pře-
devším roli hlídačů. Děti u nich mohou jen 
stěží hledat důvěru nebo lidskou oporu 
a porozumění. Nedbá se tu o rozvoj osob-
nosti a perspektivu klientů ani o profesi-
onální růst a perspektivu vychovatelů. 
Svěřenci jsou obvykle vzděláváni v nená-
ročných oborech (v případech VÚ pro 
mládež). Přes tuto skutečnost jsou učitelé 
a mistři odborné výchovy vice ceněni než 
vychovatelé. 

Mnozí z vychovatelů spatřují ve své 
práci spíše jen východisko z nouze a sa-
mi se cítí být v pasti „pasťáku" podobně 

jako ti, nad nimiž vykonávají dohled. Své 
svěřence se snaží manipulovat do tako-
vých činností, které jim zajistí klid, které 
jsou u svěřenců populární a mohou byt 
víceméně stereoty pně opakovány. Vycho-
vatelé odborně ani lidsky obvy kle nemají 
svým svěřencům co nabídnout. 

V těchto zařízeních je důraz kladen pře-
devším na provoz zařízení a na techniky 
manipulace s chovanci. Centrálními pro-
blémy pedagogických porad jsou např. 
otázky zhasínání světel po odchodu z míst-
nosti, zamykání, čištění bot ap. Hlubší 
analýzou individuálního vývoje svěřenců 
a jejich možných perspektiv se v podsta-
tě nikdo vážně nezabývá a jsou okrajovou 
záležitostí. 

2. Polepšovny 
Poskytují lepši vzdělání ve srovnání 

s předchozím typem. Z toho důvodů je do 
nich vybírána „lepší" klientela, a to pře-
devším z hlediska schopností svěřence 
zvládnout náročnější učebni obor. V těch-
to zařízeních pro „elitu" ohrožené popu-
lace je školní průprava východiskem pro 
odvrácení (polepšení) od nesprávné život-
ní cesty. 

„Polepšovny" mají obvykle menší útě-
kovost. Personál má méně pedagogických 
potíží se svěřenci a může se navenek vy-
kázat lepšími výsledky. V jednom tako-
vém ústavu byli ve funkcích vychovatelů 
především zase učitelé. „Polepšovny" jsou 
v podstatě školami se zvýšeným dozorem. 

3. Výchovné ústavy 
Jejich skutečným a nikoli jen proklamo-

vaným cílem je převýchova a resocializa-
ce klientely. Nemohou si přitom vybírat 



jenom „kvalitnější" svěřence Role vycho-
vatele je zde přinejmenším souměřitelná 
s rolí učitele, ale často je vyšší. Postaveni 
vychovatele ve vztahu ke klientele se při-
bližuje rodičovské roli. 

Ustav se zpravidla opírá o interdiscipli-
nární týmovou práci, kde je vychovatel 
ústřední postavou. Koordinuje služby 
ostatních odborníků, např. psychologa, 
sociální pracovnice, učitelů, a sám se na 
nich aktivně podílí. Podle našeho názoru 
jedině v tomto typu zařízení je naděje na 
skutečnou nápravu, která je posláním vý-
chovných ústavů jako takových. 
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