
ZÁTĚŽOVÉ FORMY PŘEVÝCHOVNÉHO OVLIVŇOVÁNÍ OBTÍŽNĚ 
VYCHOVATELNÝCH JEDINCŮ 

Zbyněk Zicha 

Převýchovou (resp. jakoukoli pozitivní změnu) jako takovou řadíme m.j. do okru-
hu náročných životních situací. Ve zvýšené míře se to týká převýchovy obtížné vy-
chovatelných jedinců v prostředí více méné uzavřeném, tedy ve výchovném ústavu. 
V prostředí, ve kterém převažuje "klasický typ převýchovy". Ten je postaven převáž-
né na izolaci svéřence, strohém, nekompromisním režimu, jednosmérném působení 
vychovatele na svéřence, pouhém vyžadování povinností a pod. V takovém systému a 
prostředí lze předpokládat řadu podnětů a tlaků, na které jedinec reaguje zákonitě ne-
přiměřenými a nepřirozenými patogenními reakcemi a technikami vyrovnávání se s 
náročnými životními situacemi. Mezi takové techniky patří mimo jiné pasívní při-
způsobení se požadavkům ("hraná adaptace", únik, útěk, agrese, kázeňské přestupky, 
ničení majetku aj.). Ani jedna z těchto technik nepřináší skutečnou, pozitivní zmčnu 
ve směru žádané převýchovy. Jde nanejvýše o falešné přizpůsobení se současným 
podmínkám. 

Z hlediska převýchovy se tedy zaměřujeme k náročným životním situacím dvojím 
směrem. Jednak na extrémně náročné životní situace, které vzbuzují závažné poruchy 
chování člověka a vážně narušují jeho osobnost. Tyto nejnáročnější situace jsou 
označovány jako patogenní. Mnohé situace jsou značně náročné, nemusejí však vy-
volat funkční poruchu. "Vyvolávají sice zvláštní stav konfliktů, frustrace nebo stresu, 
ten však může, ale nemusí přejít v poruchu (Čáp, Dytrych, 1968, s. 25). To jsou si-
tuace konfliktogenní, frustrující a stresové, z nichž jen některé a pouze v některých 
podmínkách se stávají situacemi patogenními. 

V našem sdělení nám jde právě o takové situace, které se uvedeným patogenním 
podobají, nejsou ale ještě lakové, aby vyvolaly tak silnou frustraci nebo stres, které 
by vyústily v poruchu. Jde nám o situace, kdy dosažení cíle, splnění úkolu, uspokoje-
ní potřeby není uskutečnitelné běžnými způsoby, kdy vyžadují překonání určitých ob-
tíží, překážek komplikujících okolností a přinášející pozitivní zisky, pozitivní změny, 
kdy na základě překonání sama sebe dochází k převýchovným posunům. 

Jdc-li nám tedy o pozitivní změnu svěřence a nikoliv jen o pouhé přizpůsobení se, 
pracujeme s náročnými životními situacemi dvojím směrem: 
1. Snažíme se zeslabit až eliminovat působení náročných životních situací na jedince 

v prostředí ústavu, zeslabit vyvolávání patologických reakcí na tyto situace. K to-
mu nám slouží především formy a metody vycházející ze zásad a principů komu-
nitního systému (terapeutické komunity), specificky zaměřené individuální a sku-
pinové psychoterapie a dalších specifických metod, které vedou k pozitivní atmo-
sféře v ústavu, především interpersonální, k tvořivému ovzduší apod. 

2. Na druhé straně se náročných situací snažíme využít pro samotný převýchovný 
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proces a to prostřednictvím zátěžových forem převýchovy, které mobilizují orga-
nismus, podněcují jedince k učení, k hledání nových cest, vedou ho k vyšším vý-
konům svalovým, nervovým, intelektuálním, citovým, volním a podněcující roz-
voj jeho osobnosti (Čáp, Dytrych, 1968). 

Každá realizace některých ze zátěžových forem převýchovy má vzhledem ke své 
specifičnosti oproti běžným převýchovným formám svá úskalí a skrývá jistá nebez-
pečí. Upozorňujeme na následující: 
Je třeba věnovat mimořádnou pozornost plnění všech daných předpisů, především 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

V zátěžovém programu je třeba uplatňovat náplně přiměřené věku a zdravotnímu 
stavu klienta a volit pro ně vhodné situace. Mít na zřeteli skutečnost, že zvýšenou cit-
livost či zranitelnost lidé projevují v té oblasti, v níž prožili citelné frustrace a streso-
vé stavy. V takových případech je nutno být v aplikaci zátěžových forem obezřetný a 
empatický. 

Před a při každé aplikované formě je třeba vytvořit takové podmínky, především 
interpersonální, které by následně umožňovaly změnu postojů a eventuálně v ideál-
ním případě restrukturalizaci osobnosti jedince. 

Nepřiměřené stupňování náročnosti situace vzhledem k možnostem jedince se stá-
vá zdrojem nežádoucího stavu a reakcí. Tyto stavy vznikají, když se bud obtíže stup-
ňují nebo když se snižuje jedincova odolnost k nim, popř. když obojí změny probíhají 
současně. 

Vychovatel nesmí stát stranou, je nejen řídícím zátěžových forem, ale také jejich 
nedílnou součástí. V zátěžových formách převýchovy jde o respektování komunitiv-
ních zásad se vším všudy (Kratochvíl, 1979, Zicha, 1977/78 aj.). Důležitá je už sa-
motná příprava na aplikaci zátěžových forem převýchovy. Při přípravě i samotném 
organizování se předpokládá: nadšení, systematičnost, vytrvalost, včasné plánování 
(Skála, 1983). 

V druhé části uvedeme příklady některých zátěžových forem převýchovy, které 
j sme v rámci realizace systému komplexní aktivní převýchovy obtížně vychovatel-
ných, mladistvých dívek realizovali a se kterými máme veskrze pozitivní zkušenosti. 
Nejde zdaleka o úplný, natož systematický přehled, jde víceméně o inspirativní pod-
něty a zprostředkování zažitých cenných zkušeností. 

Zmíníme se o formách: 
aJ tříměsíční intenzívní skupinová psychoterapie 
b/ týdenní intenzívní pobyt v přírodě 
cl dálkový pochod 
d/ psychoterapeutický maratón 
e/ svěřenkyně jako inštruktorky, či pomocné vychovatelky na dětském táboře 
f/ další možné varianty. 
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aJ Tříměsíční intenzívní skupinová psychoterapie */' 

Ve výchovném ústavu v Kostomlatech jsme realizovali výzkum, jehož předmétem 
bylo srovnání skupiny obtížné vychovatelných dívek, které po dobu tří měsíců absol-
vovaly intenzívní skupinovou psychoterapii (vedle běžných výukových a výchovných 
aktivit) a po skončení cyklu půl až jeden a půl roku pokračovaly v pobytu v ústavu, 
ledy v programu systému komplexní aktivní převýchovy, jak je popisován jinde 
(Zicha 1977-78 aj ). Experimentální skupinu tvořilo 14 dívek, jako kontrolní byly 3 
výchovné skupiny ústavu a učnice odborného učiliště. Výchozí hypotézou bylo, že 
účinnější je krátkodobé intenzívní převýchovné ovlivňování než dlouhodobé. 1 

Skupinu vedli dva vychovatelé, muž a žena a psychoterapeut, autor tohoto sdělení. 
Ranní program byl intenzívní, začal 6.00 hod. autogenním tréninkem, rozcvičkou s 
během a končil večerním hodnocením, psaním deníku a autogenním tréninkem před 
večerkou ve 22 hod. Kromě výuky absolvovaly dívky denní komunitní setkávání ce-
lého ústavu, běžnou výchovnou činnost se zájmovou činností, přípravou na vyučová-
ní ap. Ze speciálních metod byly aplikovány denně skupinová psychoterapie, tzv. ná-
cvikové půlhodiny (trénink sociálního chování), večerní kluby na uvolnění, psaní de-
níků a autogenní trénink. Mnoho prostoru bylo vyhrazeno sportu, především fyzicky 
náročného, velmi mnoho se běhalo a turistovalo. V rámci experimentu bylo uspořá-
dáno týdenní zátěžové soustředění na horách, kde se střídaly bloky psychoterapie s 
během a chůzí (10 - 30 km) a několik víkendových pobytů v přírodě, rovněž na ho-
rách. 

Metodicky šlo především o využívání kauzálně dynamicky orientované skupinové 
psychoterapie a symptomaticky nácvikových postupů - to vše zarámované principy 
terapeutické komunity. Pracovalo se s modely chování dívek, s "naprogramováním" 
jejich chování v dětství a v prvních skupinách (v rodině, ve třídě, v partě ap.). Přístup 
terapeutů byl v 1. fázi méně direktivní, dění ve skupině jen usměrňovali, spíše dívky 
"rozrývali" než konejšili. Postupně přibývalo více shrnujících interpretací, direktivity 
a nácvikových postupů. Používalo se především interakčních technik, mlčením navo-
zené tenze s následným uvolněním a zpracováním, biografických skupin. Základním 
cílem procesu nebylo jen uklidňování a adaptace svěřenek na ústav. Hlavním cílem 
bylo řešit osobnostní problematiku úmyslným navozováním konfliktů a "bolestnou" 
cestou do nitra osobnosti. Vycházelo se z předpokladů, že po absolvování této nároč-
né odkrývací kůry a náhledu na svou poruchu chování bude možno předkládat dív-
kám náročné úkoly závisející na zmčně jejich chování a hodnotové orientace. 

Byla sledována řada závisle proměnných, které se týkaly reakcí dívek na komunit-
ní a psychoterapeutický intenzívní program. Kromě hodnotových a osobnostních 
faktorů byla sledována průběhová fakta získávaná během trvání výzkumu (podrobněji 
- viz Zicha, 1991). 

'*/ Vzhledem k tomu. i e télo formfi vénujeme samostatnou studii (Zicha, 1991), zde se omezuje-
me jen na stručnou informaci 
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Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že ve většině sledovaných znaků došlo po 
tříměsíčním intenzívním cyklu k pozitivním zmčnám u dívek experimentálního sou-
boru. Subjektivné prožívané patologické stavy a nálady (úzkost, deprese, zlost), stej-
né jako stupeň neurotických symptomů a poruch chování se v počáteční fázi zvyšova-
ly v závislosti na uvedené metodice, kterou jsme realizovali. Potom po skončení in-
tenzívní psychoterapie po třech mčsících klesly pod výchozí stav, vpodstaté na úro-
veň dívek z "normálního" odborného učiliště. Podobné výsledky byly zjištěny ve sku-
pinové atmosféře, v náhledu na vlastní změny, v intenzitě poruch chování v ústavu, 
ve vztazích k terapeutům atd. Po dalším pobytu v ústavu ale znovu sledované indexy 
klesaly k negativnímu pólu. 

Aplikací intenzivního tříměsíčního komunitního systému se skupinovou psychote-
rapií bylo dosaženo pozitivních výsledků i v prostředí nepřirozeného ústavního pro-
středí. Vzniká ale problém, jak s absolventkami pracovat dál. Optimální by patrně 
bylo jejich propuštění do přirozených podmínek, ve kterých by pozitivní změny byly 
prověřovány a posilovány v reálném životě (viz rehabilitační fáze převýchovného 
ovlivňování, Zicha, 1978-79). 

b/ Týdenní intenzívní pobyty v přírodě 

Nepřetržité deset let, rok co rok, jsme vyjížděli s učnicemi SOU při výchovném 
ústavu na týdenní soustředění. Soustředění se konala v květnu či červnu mimo ústav, 
v přírodě, v příjemném prostředí. V čem spočívaly hlavní cíle těchto soustředění: jed-
nak v intenzívní přípravě na závěrečné učňovské zkoušky, jednak v rámci skupino-
vých psychoterapií se v modelovém prostředí připravit na obtížný přechod z uzavře-
ného výchovného ústavu do rodiny nebo do budoucího bydliště a na budoucí praco-
viště. Je všeobecně známo, že právě úspěšnost či neúspěšnost přechodu z ústavu do 
"normálních" životních podmínek silně stimuluje kladné sociální zapojení nebo na-
opak recidívu. V neposlední řadé bylo cílem i zvýšení fyzické kondice. Celé soustře-
dění bylo organizováno s maximální fyzickou i psychickou zátěží. 

Těmto cílům byl podřízen náročný režim a program. Den začal v 7.00 hod. osvěže-
ním se v rybníku, během 3-4 km dlouhým a rozcvičkou. Po snídani byla ranní komu-
nita, kde se upřesnil program, byly řešeny organizační a kázeňské problémy, hodnoti-
lo se chování dívek a personálu za uplynulý den, každý měl prostor na minulý den, 
noc a ráno nějakým způsobem reagovat. Komunitu vedla děvčata, vychovatelé jen 
program usměrňovali. Po sborovém přednesení hesla dne, který si dívky připravily a 
po písničce dne se učnice rozešly s učiteli na přípravu na zkoušky. Před polednem 
všichni absolvovali hodinový sportovní blok, většinou to byl běh s chůzí nebo jiný 
náročný sport. Po obědě a odpočinku následoval autogenní trénink, a protože dévčata 
byla již z ústavu natrénovaná na nižší stupeň, věnovali jsme se především vyššímu 
stupni (cesta na mořské dno, výstup na vysokou horu atd.). Autogenní trénink přešel 
volně ve skupinovou psychoterapii. V ní se řešily především vztahové problémy, kte-
ré během fyzických a psychických zátěží během soustředění vznikly mezi dívkami 
navzájem a mezi dívkami a vychovateli. Snaha terapeuta vždy byla, aby se vztahy de-
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šifrovaly a modelovaly se situace (a následně trénovala adekvátní řešení), které prav-
děpodobně vzniknou po odchodu dívek z ústavu. Aktivita byla zpravidla vysoká; k 
tomu samozřejmě přispívala vynikající atmosféra celého soustředění v přírodě. Před 
večeří po PT následoval opět sportovní blok (běh, chůze, kopaná, volejbal, oblíbené, 
fyzicky náročné ragby, plavání, atletika - vše naplno/. Do bloku byla na zklidnění za-
řazována rovněž jóga. Po večeři a relaxaci byl na programu klub. Jeho cílem bylo 
dívky zklidnit, navodit příjemnou atmosféru, završit den radostí a přes únavu pocitem 
síly na druhy den. Bylo využíváno arteterapie, především malování při hudbě, muzi-
koterapie, psychogymnastiky, psychodramatu, koncentrativních cvičení a nejrůzněj-
ších uvolňovacích her s psychoterapeutickým nábojem. Do večera jéště dívky psaly 
deník. Tento pravidelně se opakující rytmus byl narušen uprostřed soustředění nároč-
ným dálkovým pochodem v délce 45-50 km. O něm ale až v bodě c. 

A nyní k pravidlům a zásadám soustředění. 
Tak především všichni účastníci, vč. vychovatelů či vedení, museli dělat vše spo-

lečně, zúčastnit se všech akcí aktivně. Všichni museli dodržovat režim, řád tábora. 
Výchovní pracovníci měli jedinou výjimku: po skončení programu se sešli na hodno-
cení dne, upřesnění programu na příští den a k řešení problémů z psychoterapeutic-
kých aktivit. 

Dělat všechno společně samozřejmě znamenalo být neustále pohromadě a navzá-
jem si ve všem pomáhat. 

Další zásadou bylo naplňování hesla "když nemůžeš jít, tak běž". To platilo pro 
všechny činnosti, nejen pro sport. Neboli vydat ze sebe co nejvíce. 

Léty prověřeným heslem, a to nejen na soustředění, bylo "vše s humorem". Veške-
ré, i té nejnáročnější činnosti vévodil humor. Smích a zpěv pomáhaly vytvářet přízni-
vou atmosféru, které dovedla srovnávat konflikty, překonávat únavu. 

Otevřené, ale slušnou formou bylo možno říci vše, co se v nás odehrávalo. A po-
kud přece jen byly zábrany, bylo využíváno deníku. 

Veškerý pobyt na soustředění byl zarámován přísnou disciplínou. Za porušení dis-
ciplíny nebyly udíleny sankce - tresty, ale staly se předmětem kolektivního řešení v 
rámci psychoterapií. 

V čem vidíme přínos takto pořádaných psychterapeutických soustředění? 
Především v soustředěné, nerušené a velice intenzívní přípravě na závěrečné uč-

ňovské zkoušky, v přípravě na důležitý životní krok - přechod z uzavřeného, vícemé-
ně izolovaného prostředí ústavu do rodiny, do života. Dále v přípravě na zvládnutí 
náročných životních situací s tím spojených. Ve sblížení se s výchovnými pracovní-
ky, v posílení vzájemné důvěry, v jistém pochopení vzájemných rolí jednotlivých 
členů soustředění, přeneseně ústavu, rodiny, společnosti. V pochopení, co pro jednot-
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livce znamená skupina, kolektiv, kde si navzájem pomáhají, kde se jednotlivec ne-
ztratí. Dále v uvědomění si vlastních fyzických i psychických sil a možností. V mož-
nostech překonávání sebe sama. V síle vůle. 

V neposlední řadě soustředění napomáhalo k vnímání a prožívání krásy přírody, 
vedlo k větší samostatnosti, k nutnosti spoléhat se nejen na skupinu, ale především 
sám na sebe. A všechen program vedl ke zvýšení fyzické i psychické zdatnosti. 

Na čem závisí úspěšnost intenzivních pobytů v přírodě? Především na složení tý-
mu výchovných pracovníků, jejich zaujetí pro věc a nadšení. Na jejich přístupu k prá-
ci navíc. Na celkové sehranosti kolektivu výchovných pracovníků a na jejich angažo-
vaném plnění pravidel a zásad soustředění platných pro všechny účastníky. Na jejich 
schopnosti strhnout svěřence svým osobním příkladem. A hlavní roli hraje vedoucí 
soustředční. Na tom leží veškerá tíha odpovědnosti a navíc musí umět strhnout nejen 
svěřence, ale i výchovné pracovníky. Musí být neustále ve střehu, okamžitě reagovat 
na nepředvídané situace, promýšlet program do detailu. Na složení skupiny nelze 
spoléhat. Na soustředční nebyly dívky vybírány, ale povinné jely všechny učnice zá-
věrečných ročníků SOU. Ale i ty v ústavu kázeňsky nej problémovější se na soustře-
dění ukázaly v j iném, lepším světle. 

Návraty po létech: 

J.M : "Nejvíce vzpomínám na soustředění učnic. Bylo to vše jiné než na baráku. Po-
chopila jsem za ten týden víc, než za celé tři roky v ústavu. Až v poslední 
době jsem si to všechno uvědomila." 

Š.N.: "Ani nevíte, jak jsem vás vychovatele, dospělé, nenáviděla. Najednou, po tom 
soustředční, jsem vás všechny začla obdivoval. A - prostě - mít ráda. Jedli 
j sme společně, potili j sme se společně. Byli jste neustále s námi a s námi jste 
všechno dělali. Bez nařizování. Prostě jsme se s vámi nechaly strhnout. To já 
j sem se svými rodiči nikdy nezažila ...". 

K.J.: "Odešla jsem od vás před šesti roky, ale můžu vám říci, že nic silnějšího a 
krásnčjšího, než soustředční učnic a zejména ostrý pochod, jsem dosud neza-
žila." 

c/ Dálkový pochod 

Vyvrcholením výše popsaných soustředění, ale i různých víkendových pobytů, byl 
pochod na 40-50 km, kterého se, kromě nemocných, zúčastnili všichni, samozřejmě 
včetně všech zúčastněných výchovných pracovníků. 

Fyzická zátěž, kterou pochod přináší, odstraňuje psychické zábrany, člověk se 
projevuje otevřeněji, dochází k sblížení vychovatelů se svěřenkyněmi. Bolest těla a 
vyčerpání je u všech podobné. Do pochodu je často zařazován běh, zejména ke konci. 
Dochází k mezním situacím. Celá skupina, dívky i vychovatelé musí jít nebo běžet 
pohromadě. Neexistují mezery. A v případě, že vznikají, vychovatelé a zdatnější děv-
čata si vzájemně pomáhají mezery zacelit. 
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Pochod navozuje mnoho frustračních modelových situaci. Dívky se s výchovnými 
pracovníky navzájem poznávají daleko více než při jiných činnostech. Více si posléze 
důvěřují, cítí spolu. Je navazována vzájemná empatie, vciťování se do druhého. 

Měli j sme zajímavou zkušenost s vystupňováním zátěže před cílem pochodu. Před 
branou tábora, kdy j iž byl cíl konečně na dosah, přidal vedoucí soustředění k dobru 
ještě další 3-4 km. Zátěž vrcholila, s ní i frustrace, stres i konflikty např. mezi vedou-
cími a ostatními. Do cíle přesto musela celá skupina doběhnout pohromadě. 

Po sprchách, jídle a krátkém odpočinku proběhla skupinová psychoterapie zamě-
řená na pochod, na události, prožitky a hlavně na řešení vzájemných vztahů ve skupi-
ně, na selhávání vlivem vyčerpání, na etent . konflikty apod. Členové skupiny navzá-
jem získávají cenné informace o sobě i o druhých. Atmosféra pochodu se přenáší do 
dalších dnů. 

dJ Psychoterapeutický maratón 

Jde o velmi náročnou formu psychoterapie, jejíž aplikace vyžaduje značnou zku-
šenost terapeuta, pečlivou přípravu, znalost svěřenců, fyzickou a samozřejmé psy-
chickou zdatnost a odolnost. Nelze ji doporučovat bez porady se zkušeným psychote-
rapeutem; při unáhleném, neodborném provedení se nadělá více škod, mnohdy nena-
pravitelných. 

"Maratónovou terapii nebo lépe terapeutickým maratónem se nazývá skupinové 
sezení, které trvá více než 12 hodin. U ambulantních pacientů má obvykle ráz dvou-
denního soustředění v sobotu a v neděli. Jde o intenzívní koncentrovaný terapeutický 
nápor na změnu postojů. Za prospěšný se považuje i vliv únavy, která snižuje sebe-
kontrolu a činí člověka přístupnějšího vlivům. Někteří doporučují sezení přes noc 
přerušit a umožnit členům individuální spánek na oddělení nebo v hotelu, což se odů-
vodňuje potřebou asimilace zážitků (Berne). Jiní doporučují maratón nepřerušovaný, 
při němž je v místnosti k dispozici jídlo a nápoje; li, kdo jsou ospalí, mohou v míst-
nosti kdykoliv usnout v kresle nebo na koberci, zatímco méně unavení nebo j iž vy-
spalí pokračují ve skupinové aktivitě; za výhodu se považuje bezprostřední konfron-
tace s fyziologickými potřebami druhého, zvýšením intimity a odbourání konvencí 
vytvořených zábran v interpersonálním styku (Bach)" (Kratochvíl, 1976, s. 198). 

Sami máme zkušenost s realizací maratónu, který začal ráno v 7 hodin, přes den 
proběhl program podobný programům výše uvedeným (střídání bloků psychoterapie 
a bloků s fyzickou zátěží - prací či sportem) a po večeři, zpravidla v 19 hodin začalo 
skupinové sezení, které probíhalo po celou noc až do rána do 7 hodin, maratón tedy 
trval plných 24 hodin. Volili jsme nejnáročnější variantu, tedy beze spánku. Usínající 
byli něžné buzeni, občerstvení a krátké přestávky byly k dispozici. 

V maratónech jsme získali velice mnoho cenného materiálu, domníváme se, že ji-
nými formami nczískatelného. Zažili jsme celou radu silných individuálních i skupi-
nových emočních zážitků, překvapivých náhledů, odkrytí těch nejhlouběji uložených 
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informací apod. (K lomu tématu rovněž připravujeme samostatné pojednání.) 

e/ Svěřenkyně jako inštruktorky, či pomocně vychovatelky na dětskěm prázdninověm 
táboře 

Mezi zátéžové převýchovné akce řadíme i jeden z odvážných experimentů, který 
j sme před léty uskutečnili. Autor článku byl povéřen vedením jednoho z třítýdenních 
táborů pro tzv. "neorganizovanou mládež", pro chlapce do 15 let. Tábory j iž mély 
svou tradici, byly personálné (počtem) i ekonomicky velmi dobře zajišťovány. Vedle 
vedoucího a zástupce se tábora zúčastnili 1-2 psychologové, sportovní, estetický, po-
lytechnický odborný pracovník, zdravotnice a vedoucí skupin détí, vétšinou z řad stu-
dentů pedagogických fakult, jejichž zkušenosti a znalosti o dificilních, mnohdy už 
obtížně vychovatelných chlapcích nebyly téměř žádné. 

Rozhodli j sme se doplnit personální obsazení tábora svěřenkyněmi. Jedna skupina 
vypomáhala v kuchyni (kuchařky v rámci odborné praxe) a při úklidech, druhá skupi-
na ve funkci jakýchsi instruktorek. Ke každému vedoucímu skupiny byla přiřazena 
jedna z nich. Byly vybrány dívky prognosticky nejlepší. Byla jasně stanovena odpo-
vědnost, pravomoc a pracovní náplň dívek, aby se minimalizovaly kompetenční a 
vztahové problémy. Jako vedoucí tábora jsem měl o dívkách neustálý přehled, každý 
večer jsem s nimi absolvoval jakési supervizní sezení, ve kterém jsme se snažili řešit 
vzniklé problémy, udílet rady apod. Dívky byly znalé mnohých technik a praktik z 
práce s dětmi (zkušenosti z volných tribun, psychoterapií a dalších výchovných akcí, 
kterými procházely samy v ústavu; nyní byly v roli, ve které techniky uplatňovaly. V 
této oblasti byly kvalifikovanější, než vedoucí skupin. Za celou dobu nedošlo k zá-
važnějším problémům, vytíženost instruktorek byla značná. 

Co dívky podle nás získaly (většinu zisků si uvědomily již během pobytu na tábo-
ře): 

- Naučily se více sebeovládat a zažít, pocítit skutečnou velkou odpovědnost nejen 
za sebe, ale hlavně za svěřené děti, ale i za svou práci (jedna ze svěřenkyň pobyt 
na táboře nazvala "takovou malou zkouškou dospělosti"). 

Pro mnohé z dívek pobyt a práce na táboře přinesly korektivní zkušenost, když 
ony, v rámci vlastní převýchovy, dostaly důvěru pomáhat vychovávat mladší děti, 
navíc chlapce. V anonymní anketě, ve které hodnotily svůj pobyt a práci na tábo-
ře, se např. objevilo: "Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste mi umožnil tady 
pracovat, poznat a prožít dosud nepoznané". "Nejcennější pro mě bylo, že jsem se 
naučila sama sebe kontrolovat." 
Uvědomily si význam a hloubku vztahu mezi sebou a dětmi i vychovateli a ve-
doucím tábora i ostatními pracovníky. ("Uvědomila jsem si, jak mám strašně ráda 
děti ...", "Nepředstavovala jsem si, že budu mít takovou vedoucí, jako byla Mar-
cela. S ní jsem si rozuměla ve všem. Naučila mě poznávat některé věci, lépe mys-
let - co je dobré co je špatné." "Prvně v životě jsem se starala o děti, které začína-
j í zlobit, jako já v jejich letech. 
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- Objevily se i úvahy o možnostech prevence, včasných zásahů ("Myslím si, že 
kdybych měla možnost v jejich letech být na podobném táboře, neskončila bych v 
ústavu".) 

- Uvědomily si obtížnost výchovy a obtížnou práci vychovatelů. ("Začala jsem chá-
pat, co to znamená výchova člověka. Stále jsem si myslela, že to není žádná prá-
ce, ale zmýlila jsem se. Většinou jsem vychovatelkám odporovala, byla jsem i zlá 
na děti kolem sebe, nechtěla jsem věřit tomu, že se má povaha změní." "Poznala 
jsem, že to vychovatelé vůbec nemají lehké, jak jsem si ještě před táborem mys-
lela." "Vděčím vám za to, že jste mi umožnil vychovávat děti a i poznat, jak to 
vlastně bylo se mnou." "Líbilo se mj, jak se k nám personál choval, líp než v ús-
tavu, snažil se nám ve všem vyhovět, pokud to bylo možné. Poznala jsem tady, že 
člověk nemusí být zlý, i když lak vypadá.") 

fl Další možné varianty 

Z literatury i z praxe víme o mnohých dalších formách, se kterými nejrůznčjší za-
řízení maj í praxi a dobré zkušenosti. Hodně se využívá víkendových pobytů mimo 
zařízení (na poli prevence negativních jevů dětí a mládeže a mladistvých toxikomanů 
- viz např. Středisko pro mládež v Praze), cenné jsou i zkušenosti s tzv. "intenzivními 
léčebnými pobyty v přírodě" (Skála, 1983), které pořádají v době tří týdnů pro léčené 
alkoholiky a maj í j iž značnou tradici a pro naši práci jsou inspirativní. Rádi bychom 
formy zátěžového charakteru důsledněji zmapovali a analyzovali a proto uvítáme 
zprávy, popisy, náměty, zkušenosti z praxe. 

Podle našeho názoru mezi zátěžové formy převýchovy patří i taková organizační 
opatření, které nazýváme "metodou šoku". Konkrétně máme na mysli vlastní zku-
šenost s použitím "šokové metody" při změně organizace, forem práce a metodiky 
převýchovy ze dne na den ve výchovném ústavu, který jsme vedli. Uzavřenost, uzam-
čenost ústavu s důsledným střežením svčřenkyň jsme během jednoho dne změnili na 
ústav otevřený, bez zamčených dveří, s okamžitým zavedením volných tribun, dení-
ků, s vyžadováním změny vztahu ke svěřenkyním, z jednostranného v oboustranný a 
následně s postupnou realizací psychoterapií a dalších principů terapeutické komuni-
ty-

Závěr 

Zátěžové formy převýchovy přinášejí, m.j. tyto zisky: 
1. Utvářejí, zvyšují a trénují odolnost k náročným životním situacím, tj. pomáhají 

jedinci vyrovnat se s nimi bez maladaptivních, patologických reakcí. Pomáhají 
jedinci osvojovat si techniky vyrovnání se s náročnými situacemi. Při aplikaci zá-
tčžových forem se se svěřencem pracuje převážně v polootevřeném (př. forma 
a.), otevřeném (př. forma b.) či přirozeném (př. forma e.) prostředí a za přiroze-
nějších podmínek, než přináší převýchova pouze v ústavu. 

2. Svěřenci a vychovatelé jsou v zátěžových situacích lépe poznatelní, projevují se 
přirozeněji, spontánněji, což z hlediska vzájemných vztahů svěřenec x vychovatel 
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je nesmírně cenné. Vypětí, únava, celodenní zátěže odbourávají u obou skupin 
obranné mechanismy, přesnéji odhalují je. Člověk ztrácí možnost uplatnit jen své 
rozumové schopnosti, jc oslabena vědomá kontrola a regulace. Zátěžové situace 
jsou nezastupitelné v diagnostice i v realizaci převýchovy. Umožňují nám odha-
lovat techniky, j imiž se lidé vyrovnávají s náročnými životními situacemi (viz 
Čáp. Dytrych, 1968). 

3. Zátěžové formy mají nesmírný význam speciálně v psychoterapii obtížně vycho-
vatelných jedinců, obecně v celém komplexu převýchovy a to především proto, 
že jsou zde zkoumány situace vyhraněné, faktory, které vedly k určitému typu 
chování, které bývají zřejmější než ty, které působí při normálním vývoji osob-
nosti. Samotná osobnost jedince v zátěžových situacích je podstatně více sledová-
na v je j í komplexnosti. Zátěžové formy situace mohou více vést k pochopení 
osobnosti jako celku, k porozumění jejímu "ústřednímu" životnímu problému a k 
porozumění vzájemných vztahů mezi jednotlivými částmi osobnosti (vč. jejího 
vývoje). 

4. Zdolávání náročných životních situací, zátěže, překážek mobilizuje a sjednocuje 
celou osobnost. Určité významné frustrující nebo stresové situace mohou formo-
vat několik rysů jedince zároveň, více nebo méně celou osobnost. 

5. Zátěžové formy vnášejí do převýchovy dynamiku, probíhají nikoli pasivně, ale 
vždy v činnostech. 

6. Zátěžové formy v neposlední řadě přinášejí jak pro svěřence tak pro vychovatele 
plno hlubokých emočních prožitků, dojmů, mnohdy překrásných chvil a plno 
tvůrčích nápadů. V mnohých případech jde o nefalšovanou katarzi. 

V zásadě nacházíme mnohé paralely se zisky, které přinášejí již zmíněné intenzív-
ní léčebné pobyly v přírodě (Skála, 1983). 
1. Zátěžové formy působí (ač to zdánlivě zní paradoxně), že svěřenci rychleji reha-

bilitují, vychovatelé a terapeuti regenerují, převýchovný program je oprašován a 
inovován, není zanedbatelné ani to, že hostitelské instituce, pokud se zátěžové 
formy konají mimo ústav, pookřívají a vylepšují se. 

2. V systému převýchovy, který se označuje jako náročný, důsledný, výživný, se 
aplikuje (tak jako ve sportovních tréninkových centrech) zásada biče a cukru. Pří-
rodní prostředí přece jen usnadňuje "pocukrované" nároky, které ve srovnání s 
ústavem jsou vyšší, protože je člověk vedle člověka, vychovatel vedle svěřence 
od rána do večera, na každého je dobře vidět. 

3. Jestliže v režimu a v tréninku leccos požadujeme, pak plnění požadavku snáze do-
cilujeme právě v podmínkách soustředění mimo ústav, v přírodě, kde se nedá tak 
snadno předstírat, schovávat se a fixlovat, jako ve zdech ústavu. 

Pokusili j sme se především na osobně zažitých zátěžových formách převýchovy 
ukázat jejich nezastupitelný význam. Naší ctižádostí je v brzké době zpracovat širší a 
přehlednou studii o zátěžových formách. Budeme proto vděčni za každý podnět, sdě-
lení či informaci. 
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