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představujeme Vám sborník odborných příspěvků k  rodinné politice s  názvem Specifika 
rodin v Libereckém kraji. Cílem vydání tohoto sborníku bylo uvést v písemné formě příspěv-
ky, které měly zaznít na první konferenci k  rodinné politice Libereckého kraje. Z  důvodu 
nepříznivé epidemiologické situace byla tato konference zrušena. V souvislosti s tím bylo 
přistoupeno k oslovení odborníků působících v našem kraji s žádostí o sepsání příspěvků, 
které by se zabývaly současnou situací rodin z  různých úhlů pohledu a zohledňovaly by 
specifika našeho kraje. Uveřejněné příspěvky se zaměřují např. na problematiku zadluže-
nosti rodin, vzdělávání, rodinné a mezigenerační vztahy nebo také problematiku závislosti 
na digitálních technologiích. Jedná se o oblasti, které mají v  životě rodin významný vliv. 
S  ohledem na omezený rozsah tohoto sborníku nebylo však možné poskytnout jejich 
kompletní výčet. Přesto doufáme, že sborník nabídne čtenářům ucelenější náhled na situaci 
rodin v našem kraji. 

První článek od Ing. Dagmar Dvořákové, ředitelky Krajské správy Českého statistického 
úřadu, poskytuje základní informace o rodinách žijících v Libereckém kraji z pohledu statis-
tiků. Sepsání příspěvku o proměnách poradenské práce se zhostila ředitelka Pedagogicko-
-psychologické poradny v Jablonci nad Nisou, Mgr. Ivana Ullmannová. Díky své mnohaleté 
praxi v poradenské psychologii mohla v příspěvku zhodnotit, jak se postupně proměňovaly 
problémy, se kterými se rodiče na poradenské pracovníky obracejí, a jak se vlastně změnila 
práce psychologů a speciálních pedagogů v poradnách. Další příspěvek o tom, jaké překáž-
ky při integraci řeší rodiny cizinců v našem kraji, poskytla Mgr. Michaela Límová, působící 
na pozici vedoucí pobočky Centra pro integraci cizinců, o.p.s. do srpna roku 2021. Digitální 
technologie jsou v současné době stále více využívány nejen dětmi, ale i dospělými, kteří se 
stávají na nich závislými. Jaký vliv a dopad na rodinný systém může mít nadužívání 
a případná závislost na digitálních technologiích vysvětlila čtenářům Mgr. Jitka Kolářová, 
vedoucí Centra primární prevence z organizace Advaita, z.ú. Sborník dále přináší pohled na 
současnou rodinu v proměnlivé době z pohledu psycholožky Mgr. Lucie Šmahelové Černé 
a také příspěvek, který pojednává o mezigeneračních rozdílech mezi generacemi Y a Z, 
jehož autorem je ředitel organizace Maják, o.p.s, Mgr. Jan Molnár. Poslední dva příspěvky se 
zabývají problematikou zadluženosti rodin a nezaměstnaností, které spolu úzce souvisejí. 
Jaké jsou příčiny zadluženosti rodin sepsala ve svém příspěvku Ing. Romana Lakomá, 
vedoucí Občanské poradny Liberec. Na nezaměstnanost v  Libereckém kraji se zaměřila 
expertka pro zaměstnanost Odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, Mgr. Hana Kejhová, MPA.

Sborník je vydán jak v elektronické verzi 
(k dispozici ke stažení na https://www.rodinalk.cz/), tak i ve verzi tištěné.  

Mgr. Kamila Tůmová
koordinátor rodinné politiky

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

Texty neprošly jazykovou korekturou.

Sborník odborných příspěvků k rodinné politice vznikl v rámci projektu Systémová podpora práce 
s rodinou v Libereckém kraji (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535). 

Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu České 
republiky a z rozpočtu Libereckého kraje.



Rodiny 
z pohledu 
statistiků

Jedinečným zdrojem údajů o počtu hospodařících 
domácností a tím pádem také o počtu rodin je 
z pohledu statistiky sčítání lidu, domů a bytů. Údaje 
jsou konstruovány a zpracovávány podle zápisů na 
Bytovém listě, na kterém osoby žijící v jednom bytě 
zaznamenávají příbuzenské a jiné vztahy v  rámci 
jedné hospodařící domácnosti.

Podle výsledků předposledního sčítání bylo 
k 26. březnu 2011 v  Libereckém kraji sečteno 
celkem 183  299 hospodařících domácností 
s průměrným počtem 2,32 osob. Ve struktuře 
hospodařících domácností tvořily rodinné domác-
nosti 61,8 %, v rámci nich pak dominovaly domác-
nosti tvořené jednou rodinou s průměrným počtem 
2,96 členů (97,7 %). Rodinné domácnosti se dvěma 
rodinami představovaly 2,3 % a v  průměru měly 
5,26 členů. Pouze 21 hospodařících domácností 
bylo tvořeno 3 a více rodinami, průměrný počet 
členů domácnosti překročil hranici 8 osob. Zbývají-
cích 38,2 % hospodařících domácností představo-
valy nerodinné domácnosti, které zastupovaly 
domácnosti jednotlivců a vícečlenné nerodinné 
domácnosti. 

Pokud rodinnou domácnost tvořila jedna rodina, 
a takových rodin bylo v  Libereckém kraji sečteno 
110  698, jednalo se zpravidla o úplnou rodinu 
(86  063 rodin, tj. 77,7 %). Nejvíce domácností 
s  1 úplnou rodinou je dvoučlenných, jednalo se 
tedy o domácnost dvou partnerů bez dětí (39,8 %). 
Podíl tříčlenných a čtyřčlenných domácností je 
téměř shodný (26,2 %, resp. 26,1 %), zastoupení 
pěti a vícečlenných domácností dosáhlo 7,9 %. 

Úplné rodiny reprezentují jak manželské páry, tak 
nesezdaná soužití (tzv. faktická manželství), 
a to s  dětmi i bez nich. Ve složení úplných rodin 
převažovaly z  59,0 % rodiny bez závislých dětí 
a manželské páry (86,8 %). Většina manželství byla 
bez závislých dětí (59,5 %), jedno závislé dítě 
vychovávalo 18,7 % a dvě děti 18,5 % sezdaných 
párů. Čtyři a více závislé děti byly sečteny pouze 
u 355 manželských párů (0,5 %). Tomu v podstatě 
odpovídalo také věkové složení manželských párů. 
Zhruba čtvrtina manželských párů totiž spadala do 
věkové kategorie 55–64 let. Druhou skupinou 
s poměrně vysokým zastoupením byly páry ve věku 
35–44 let (22,7 % mužů a  23,5 % žen). Osoba 
v  čele rodiny tvořené jedním manželským párem 
byla v  63,6 % zaměstnaná, v  téměř 30 % ekono-
micky neaktivní a 3,3 % těchto osob bylo neza-
městnaných. Skoro 71 % uvedených zaměstna-
ných osob bylo v postavení zaměstnance, 18,8 % 
z nich pracovalo na vlastní účet. V jednom průměr-
ném manželském páru se pak o zajištění obživy 
staralo 1,51 osob, tj. ekonomicky aktivních členů.

Struktura hospodařících domácností

Struktura rodinných domácností
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Faktická manželství tvořila 12,9 % úplných rodin. 
V  nesezdaných soužitích nejčastěji žily osoby ve 
věku 25–44 let (v případě mužů 60,6 % a v případě 
žen 59,9 % faktických manželství). I v tomto přípa-
dě se jednalo zejména o rodiny bez závislých dětí 
(55,3 %). Jedno závislé dítě vychovávalo 26,9 % 
těchto soužití, dvě děti 14,5 % párů a více než 
3 děti uvedlo 3,2 % párů. Z  pohledu rodinného 
stavu byli ve 40,6 % nesezdaných soužití oba 
partneři svobodní, v  téměř 30 % byli muž i žena 
rozvedení nebo ovdovělí a v  12,2 % faktických 
manželství byl muž svobodný a žena rozvedená 
nebo ovdovělá. Situace, kdy byl muž rozvedený 
nebo ovdovělý a žena svobodná, nastala u 10,0 % 
sečtených faktických manželství. Stejně jako 
v manželských párech i ve faktických manželstvích 
stála v  čele domácnosti nejčastěji zaměstnaná 
osoba (78,7 % soužití), z toho více než tři čtvrtiny 
z  nich byly v  postavení zaměstnance a 17,1 % 
pracovalo na vlastní účet. Ekonomická neaktivita 
však byla zjištěna pouze u 12,0 % osob stojících 
v čele faktických manželství, ovšem nezaměstnáno 
bylo 6,8 % osob.

Vzdělání partnerů v  případě manželských 
a faktických párů vykazuje určité odlišnosti. 
Bezmála 48 % mužů žijících v sezdaných a nesez-
daných soužitích bylo vyučeno, dalších 28,6 % 
z  nich mělo úplné střední vzdělání s  maturitou 
a  vyšší odborné vzdělání. V  případě vzdělanostní 
struktury žen byla proporce obrácená – za nejvyšší 
ukončené vzdělání větší části manželek a partne-
rek bylo označeno úplné střední vzdělání s maturi-
tou a vyšší odborné vzdělání (37,8 %), zatímco 
ženám s vyučením patřilo až druhé místo (33,4 %). 

Ženy však častěji než muži uváděly základní 
a neukončené vzdělání (15,2 % v případě žen a 8,0 % 
v případě mužů), naopak vyšší zastoupení vysoko-
školsky vzdělaných bylo na straně mužů (11,4 % 
u žen, 13,5 % u mužů).

V závislosti na změnách legislativy se v roce 2011 
nově zjišťovaly údaje o párech stejného pohlaví,       
tj. o  registrovaných i faktických partnerstvích 
(nesezdaných párech osob stejného pohlaví).             
K 26. 3. 2011 bylo v Libereckém kraji sečteno 36 
hospodařících domácností tvořených 1 registrova-
ným partnerstvím a 167 hospodařících                          
domácností tvořených 1 faktickým partnerstvím. 

Neúplné rodiny představovaly 22,3 % rodinných 
domácností tvořených 1 rodinou, přičemž převahu 
měly rodiny se závislými dětmi (54,6 %). Nejčetněji 
byly zastoupeny domácnosti se dvěma členy, tedy 
domácnosti jednoho z  rodičů a  jednoho dítěte 
(54,9 %). V  případě domácností tvořených 
2 rodinami převládalo ze 48,4 % zastoupení 
1 úplná a 1 neúplná rodina, 44,2 % těchto rodin se 
skládalo z 2 úplných rodin, 7,4 % z 2 neúplných 
rodin.

Na jednu neúplnou rodinu připadlo 0,55 závislého 
dítěte. Rozhodující část závislých dětí pak žila 
s  matkou (80,7 % neúplných rodin), zbývajících 
19,3 % s otcem. V čele neúplné rodiny byla v přípa-
dě obou pohlaví nejčastěji osoba rozvedená 
(47,6 % rodin žen a 40,7 % rodin mužů). V rodinách 
žen představovaly druhou výraznou skupinu ženy 
ovdovělé (19,9 %), zatímco v rodinách mužů to byli 
muži ženatí (24,6 %). Zastoupení svobodných bylo 
u obou pohlaví srovnatelné a pohybovalo se kolem 
18 %. Přibližně 78 % žen v čele neúplné rodiny bylo 
v  rozmezí 30–64 let s  tím, že nejčetněji byla 
zastoupena kategorie 35–39 let. Podíl mužů v této 
věkové skupině dosáhl 78,3 %, na rozdíl od žen se 
jich však nejvíce nacházelo v kategorii 50–54 let.

Pouze v  17,7 % domácností tvořených osamělou 
matkou s dětmi žijí dvě a více závislých dětí, více 
než 43 % těchto domácností představují rodiny bez 
závislých dětí. V  případě osamělých otců žijí 
v rodině dvě a více závislých dětí pouze v 11,0 %, 
téměř v 53 % jde o domácnost bez závislých dětí. 

Na 1 neúplnou rodinu v  průměru připadlo 1,22 
ekonomicky aktivních členů. Struktura neúplných 
rodin podle ekonomické aktivity osoby v jejím čele 
byla pro obě pohlaví shodná, nejčastěji se jednalo 
o osoby zaměstnané, následované osobami ekono-
micky neaktivními a poté osobami nezaměstnaný-
mi. Ženy stojící v  čele neúplné domácnosti však 
byly častěji než muži nezaměstnané (8,9 % žen, 
7,1 % mužů) a ekonomicky neaktivní (30,1 % žen 
a 22,2 % mužů). Zaměstnané ženy v čele neúplné 
rodiny pak byly z  82,0 % v  zaměstnaneckém 
poměru a na vlastní účet pracovaly pouze v 8,4 % 

Struktura domácností tvořených 1 rodinou
podle počtu závislých dětí
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případů. Převaha pracovněprávního postavení je 
zřejmá (z 66,5 %) také u mužů stojících v  čele 
neúplné rodiny, tito muži však mnohem častěji než 
ženy podnikali na vlastní účet (20,0 % mužů 
stojících v čele neúplné rodiny).

Bydlení domácností ovlivňuje řada faktorů, přede-
vším charakter výstavby domů. V současné bytové 
výstavbě se staví především rodinné domy 
a z hlediska velikosti mají převahu byty s více obyt-
nými místnostmi. Neméně významným faktorem je 
také příjmová situace domácností.

Podle výsledků z minulého sčítání v bytech bydlelo 
112 342 rodinných domácností, tj. 76,0 % úplných 
rodin, 21,7 % neúplných rodin a 2,3 % domácností 
tvořených 2 a více rodinami. Z  hlediska kvality 
v případě všech typů rodinných domácností převa-
žovalo bydlení ve standardních bytech (bývalé byty 
I. a II. kategorie). Vyšší zastoupení bytů se sníženou 
kvalitou (dřívější byty III. a IV. kategorie) se vyskytlo 
u neúplných rodin (7,1 % neúplných rodin), a to 
především těch, které vychovávají 1 závislé dítě 
(8,2 %).

Rodinné domácnosti obecně nejčastěji žily 
v  bytech ve vlastním domě (42,1 % rodinných 
domácností), dalších 21,4 % užívalo nájemní byt, 
18,0 % domácností  bydlelo v bytě v osobním vlast-
nictví. Stejná struktura platila také v  případě 
úplných rodin. Pokud však úplná rodina neměla 
závislé děti, byl v  pořadí druhým nejčastějším 
způsobem bydlení byt v osobním vlastnictví. Bydle-
ní neúplných rodin vykázalo určité odlišnosti – 
převažovalo bydlení v nájemních bytech (29,8 %), 
následovalo bydlení ve vlastním domě (29,2 % 
neúplných rodin). Výrazná převaha nájemního 
bydlení byla vykázána u neúplných rodin se závislý-
mi dětmi. Naopak neúplné rodiny bez závislých dětí 
bydlely nejčastěji v bytech ve vlastním domě.
 
Z  hlediska velikosti bytu obývala téměř jedna 
třetina rodinných domácností čtyřpokojové byty, 
dalších 27,7 % žilo v  bytech s  5 a více obytnými 
místnostmi. Obdobně tomu bylo také v  případě 
úplných rodin, výjimkou byly úplné rodiny se 2 
a více závislými dětmi s byty s 5 a více pokoji. Také 
neúplné rodiny bydlely v první řadě ve čtyřpokojo-
vých bytech, druhé místo však patřilo bytům třípo-
kojovým.

O tom, jak se domácnostem a tím pádem také 
rodinám žije, napovídají výsledky výběrového 
šetření Životní podmínky domácností, které se 
pravidelně provádí od roku 2005. V  roce 2020 
v  Libereckém kraji hospodařilo 182 556 domác-
ností s  průměrným počtem 2,39 členů. Podle 
velikosti čistého měsíčního příjmu na  osobu 
náleželo 27,3 % domácností do skupiny s příjmem 
od 15 001 do 20 000 Kč. Druhé nejvyšší zastoupe-
ní měly domácnosti v příjmové skupině 12 001 až

15 000 Kč (25,2 %), třetí  domácnosti v příjmové 
kategorii 20 001 až 30 000 Kč  (21,0 %). Nejnižší 
příjmy do 6 000 Kč vykázalo 1,3 % domácností, do 
kategorie nad 50 tis. Kč na osobu se zařadilo 0,4 % 
domácností v kraji.

Více než 55  % domácností bydlelo v  bytovém 
domě, dalších 43,1  % žilo v  rodinném domě. 
Z hlediska právního důvodu užívání bytu převažo-
valy z 39,6 % byty ve vlastním domě, následovaly 
byty v osobním vlastnictví (25,3 %) a byty pronaja-
té (26,4 %). V družstevním bytě žilo 4,9 % domác-
ností. Průměrné měsíční náklady na bydlení 
domácnosti v roce 2020 dosáhly částky 5 900 Kč 
a představovaly 15,0  %  čistých peněžních příjmů 
domácnosti. Největší položkou nákladů na bydlení 
byla elektřina (1  719  Kč, tj. 29,1  % nákladů na 
bydlení), druhou významnou položkou bylo nájem-
né nebo úhrada za užívání bytu (1 560 Kč, 26,4 %). 
Na plyn z dálkového zdroje vynaložily domácnosti 
763  Kč (12,9  % výdajů na bydlení), na vodné 
a stočné 637 Kč (10,8 %), na teplo a teplou vodu 
501 Kč (8,5 %).

Uvedené šetření také mapuje subjektivní názory 
domácností na různé oblasti. V roce 2020 v Libe-
reckém kraji vycházelo se svými příjmy s  velkými 
obtížemi nebo s  obtížemi 10,8  % domácností, 
menší obtíže pociťovala čtvrtina domácností. 
Na druhé straně 64,0 % domácností s  příjmem 
vycházelo docela snadno, snadno či velmi snadno. 
S rostoucími příjmy se zlepšil také pohled domác-
ností v  našem kraji na  náklady na  bydlení. Podíl 
domácností, pro které byly výdaje na  bydlení 
velkou zátěží, dosáhl  14,6  %. Pro 17,5 % domác-
ností úhrada nebyla vůbec žádnou zátěží

  Sborník odborných příspěvků k rodinné politice „Specifika rodin v Libereckém kraji“5



V roce 2020 mělo v  Libereckém kraji půjčku 
(kromě bytových) 13,2  % domácností, pro 3,4  % 
domácností bylo jejich splácení velkou zátěží, pro 
7,9  % jistou zátěží a pro 1,9  % domácností to 
nebylo vůbec zátěží. S ohledem na příjmovou situa-
ci bylo pro 28,0  % domácností v  našem kraji 
problematické zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 
12 000  Kč, necelá pětina domácností si nemohla 
alespoň jednou v  roce dopřát týdenní dovolenou 
mimo domov. Dalších 5,7 % domácností si nemohlo 
dovolit jíst obden maso a 2,4 % domácností dosta-
tečně vytápět byt. 

Autorkou textu je Ing. Dagmar Dvořáková, která vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, 
obor ekonomická statistika. V  Českém statistickém úřadě, který koordinuje státní statistickou 
službu, sestavuje program statistických zjišťování, poskytuje statistické informace či zpracovává 
výsledky voleb, působí od roku 1987. Zkušenosti získala např. jako okresní a krajský gestor Sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2001, okresní a krajský garant voleb, vedoucí oddělen regionálních analýz 
a informačních služeb. Od 1. června 2015 je ředitelkou Krajské správy ČSÚ v Liberci.
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V poradenství pracuji už od roku 1990. Ještě jako 
studentka psychologie jsem nastoupila do tehdejší 
Okresní pedagogicko-psychologické poradny 
v Nymburce. Po ukončení studia jsem od podzimu 
1992 zaměstnancem Pedagogicko-psychologické 
poradny v  Jablonci nad Nisou. Nejprve jako 
psycholožka, od roku 2012 jsem přibrala i pozici 
ředitelky PPP. Takže když to spočítám a odmyslím 
pauzy související s mateřskými dovolenými, je to už 
31 let. To je sice trochu děsivé číslo pro mě osobně, 
ale ideální pro téma tohoto článku, ve kterém mám 
za úkol zhodnotit, jak se postupně proměňovaly 
problémy, se kterými se rodiče na poradenské 
pracovníky obracejí, a jak se vlastně změnila práce 
psychologů a speciálních pedagogů v poradnách. 
 
První, co mě napadne, je to, že dnes je vcelku běžné 
jít s dítětem do poradny. To, co bylo před dvaceti či 
třiceti lety spíše výjimkou a bylo vyhrazeno dětem 
ve škole skutečně selhávajícím, je dnes opravdu 
běžnou praxí. Změnil se také náhled rodičů i učitelů 
na návštěvu dítěte v  PPP. Mnohými to bylo bráno 
skoro jako ostuda a přiznání selhání, dnes je vyšet-
ření v  poradně natolik běžné, že je spíše obtížné 
najít dítě, které v poradně nikdy nebylo. Dokonce se 
najdou rodiče, kteří mají pocit, že jakmile se jejich 
dítěti ve škole příliš nedaří, vyřeší to „papír z porad-
ny“ jako jakýsi druh omluvenky. Je pravdou, že 
diagnostika za více než čtvrtstoletí pokročila a je 
určitě dobře diagnostikovat příčinu potíží dítěte, 
ale rozhodně to není alibi třeba pro bezhraniční 
výchovu nebo nicnedělání a vyhýbání se činnos-
tem, ve kterých se dítěti nedaří. Stále platí, že naší 
snahou je naučit dítě neutíkat před problémy, ale 
podpořit ho a pomoci mu vyrovnat se s nimi, poprat 
se s  problémem. To mu ostatně nejen usnadní 
volbu dalšího studia nebo povolání, ale taky ho to 
může posílit osobnostně. Dokáže si, že se vyplatí 
nevzdávat se a neutíkat z boje. Každý rodič si přece 
přeje, aby bylo jeho dítě v  dospělosti soběstačné, 
aby se mu dařilo v zaměstnání i v osobním životě. 
Je samozřejmě nezbytné, aby dítě cítilo podporu 
rodičů i učitelů, aby nebylo pro své nedostatky 
ponižováno, aby byla oceňována jeho snaha. 
 
Další velkou změnu vidím v komunikaci a spoluprá-
ci se školami a s  jednotlivými pedagogy. Dnes je 
samozřejmostí, že ke každému vyšetření probíhá 
písemná nebo telefonická komunikace s  učiteli 
dítěte. Sdělují nám své postřehy o žákovi i přístupu 
rodičů, domnělé příčiny potíží, informují, jak už 
zkusili dítěti pomoci, co se osvědčilo a kde pomoc 
selhala.  Po každém vyšetření pak se školou mluví-

me nejen o našich diagnostických závěrech, ale 
zejména o možnostech, jak dítěti pomoci. Školy 
také pravidelně navštěvujeme a učitelům, výchov-
ným poradcům i metodikům prevence, v  posled-
ních letech i asistentům pedagoga, školním speci-
álním pedagogům nebo školním psychologům se 
snažíme poskytovat podporu, reagovat na jejich 
dotazy a vzdělávat je na odborných seminářích. 
V  naší poradně jsem povinnost komunikovat se 
školou při každém vyšetření zavedla ihned po svém 
nástupu do funkce ředitelky, od roku 2015 pak tuto 
povinnost pro poradenská zařízení uzákonila                
i tzv. inkluzivní vyhláška. A je to určitě velký posun 
k lepší spolupráci.
 
Inkluze uzákoněná roku 2015 je další hodně disku-
tovanou kapitolou a určitě se silně dotkla nejen 
škol, ale i poradenské práce. Za zásadní plus pova-
žuji to, že školy konečně „dosáhnou“ na finance pro 
asistenty pedagoga, speciální pomůcky, hodiny 
speciálně pedagogické péče… Ne vše je ale ideální. 
Především bylo vše šité horkou jehlou, aby se splni-
la „zakázka“, komunikace s  odborníky nebyla 
dostatečná, mnohé učitele tak doslova vyděsila 
rychlost změn, na které nebyli připraveni lidsky ani 
odborně. Vím, že i před inkluzí byla spousta škol 
ochotných se postarat o děti s různými handicapy, 
mnohdy i velmi závažnými. Byla jsem často svěd-
kem toho, s jakým zaujetím ředitel školy bojoval za 
dítě, aby mu vytvořil co nejlepší podmínky, aby 
mohlo do jeho školy chodit, s  jakou obětavostí 
pracovala mnohá paní učitelka, aby svému žákovi 
co nejlépe pomohla… 

Jenže je dobře nahradit tuto dobrou vůli a snahu 
povinností, ze které není úniku? Bereme vůbec 
v  úvahu, že ne každá škola může tento náročný 
úkol zvládnout? Opravdu všechny děti se všemi 
typy postižení mohou chodit do běžných tříd? 
Někdy je to sousto skutečně až příliš velké. 
 
Další velkou změnou je to, že dnes se zdaleka ne 
každé ve škole zcela selhávající dítě dostává do 
(dříve by se řeklo) zvláštní školy. Dnes nejde o školu 
zvláštní, ani praktickou, ale školu zřízenou podle 
§16 odstavec 9 Školského zákona, což je název 
opravdu hodně krkolomný. V principu je ale pojetí 
stejné. Stále jde o to vytvořit pro žáky selhávající 
v  běžné základní škole takové podmínky, aby se 
dokázali vzdělávat, později vyučit a uplatnit se 
v životě. Přece jen je tu ale změna v tom, jací žáci 
se do těchto škol dostávají. Před třiceti lety to 
klidně mohl být i žák s  „pouze“ podprůměrným 
intelektem, kterému se ve škole opravdu vůbec 
nedařilo. Ale příčinou klidně mohlo být třeba 
nefunkční rodinné zázemí. Dnes jsou pravidla 
mnohem přísnější, a to od tzv. rozsudku D.H., tedy 
od roku 2007, kdy Evropský soud pro lidská práva 
rozhodl, že Česká republika porušila právo stěžo-
vatelů na vzdělání tím, že byli vzděláváni ve 
zvláštní škole pro mentálně postižené děti. 

Proměny 
poradenské práce
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Po tomto rozsudku proběhlo mnoho diskuzí a změn 
jak ve školství samotném, tak v  psychologické 
diagnostice mentálních postižení. Výsledkem je, že 
dnes je přísně rozlišováno, zda je dítě skutečně 
mentálně postižené nebo zda selhává z  jiných 
příčin. A i dítě se zjištěným mentálním postižením 
může být přeřazeno do školy dříve praktické, dnes 
podle § 16 odst.9 jedině na základě souhlasu jeho 
rodičů. Další možností je vzdělávání v běžné škole, 
ale s nižšími nároky (tzv. snížené výstupy) a často 
s dopomocí asistenta pedagoga. 
 
Stále je nejčastějším problémem, se kterým děti do 
poradny přicházejí, některá z  vývojových poruch 
učení. Nejčastěji jde o poruchy týkající se českého 
jazyka. Dyslexie – porucha čtení, dysortografie – 
porucha pravopisu a dysgrafie – porucha psaní. 
V posledních letech pozorujeme nárůst počtu dětí, 
které se špatně soustředí nebo jsou hyperaktivní. 
Dříve se tato porucha nazývala lehká mozková 
dysfunkce, dnes mluvíme o syndromu ADHD – 
poruše pozornosti a aktivity. Je ale těžké poznat, 
jestli jde vždy o skutečnou poruchu nebo má na 
rozvoji těchto nežádoucích projevů podíl výchova, 
někdy spíše „nevýchova“ (odborně nazývaná 
výchovná insuficience).  Právě proto musí být tato 
diagnostika podložena i zprávou dětského                
psychiatra.

Oproti období před 20 až 30 lety výrazně přibylo 
žáků – cizinců a velmi se změnilo složení těchto 
cizinců. Dříve spíše převažovali klienti vietnamské 
nebo ukrajinské národnosti, kteří se v ČR často už 
narodili nebo se přistěhovali jako velmi malí, tedy 
se alespoň nějak domluvili nebo se dala využít 
znalost ruštiny. V  posledních letech se, např. na 
Českolipsku, objevuje komunita Mongolů, se který-
mi není možné se domluvit žádným jiným jazykem, 
neovládají ani angličtinu. Objevují se i další dříve 
u nás méně obvyklé národnosti. Problémem tak je
i velká odlišnost jejich kulturního prostředí. Více se 
objevuje i dětí z  bilingvního, tedy dvojjazyčného 
prostředí, které doma nemluvily češtinou jako 
mateřským jazykem a nebo  třeba i žily ve vlasti 
svého rodiče – cizince, jejich čeština tedy není 
dokonalá. Také toto jsou klienti, o které se poradny 
musí postarat. Při vyšetření můžeme v  posledních 
letech naštěstí využít i služeb tlumočníka, někdy 
zvládnou zajistit komunikaci i rodinní příslušníci 
nebo přátelé, kteří už češtinu do nějaké míry 
zvládají. Přesto ale není možné očekávat, že dítě 
s  neznalostí nebo velmi malou znalostí češtiny 
dokážeme plnohodnotně vyšetřit, testy intelektu se 
tedy omezují na neverbální část. Zásadním problé-
mem však není samotné vyšetření, ale spíše to, jaké 
má takový žák možnosti naučit se pořádně češtině. 
Opakovaně se už několik let volá po tom, aby měly 
tyto děti po přistěhování roční intenzivní výuku 
jazyka a teprve poté nastoupily do školy a učily se
i další předměty.
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Školy sice využívají poradnami doporučené tři 
hodiny českého jazyka týdně, ale to není rozhodně 
dostatečné. Navíc je dítě zatíženo tím, že pro 
jazykový handicap se vlastně nedokáže pořádně 
vzdělávat v téměř žádném předmětu. Tím jsou tyto 
děti velmi znevýhodněné. Výhodou je, pokud se 
dítě přistěhuje tak malé, aby aklimatizace a učení 
se základům češtiny probíhalo ještě v  mateřské 
škole. 

Další oblastí, kde pozorujeme v  posledních letech 
nárůst, jsou děti s  psychiatrickými onemocněními 
včetně poruch autistického spektra. Poruchy PAS 
ale nespadají do poraden, jim jsou určena v  Libe-
reckém kraji dvě speciálně pedagogická centra 
(SPC), kam děti po diagnostice tohoto onemocnění 
dětským psychiatrem nebo klinickým psychologem 
přecházejí do péče. Do doby vyjasnění diagnózy 
bývají v  péči poradny, často mají jako jakousi 
„prozatímní diagnózu“ právě poruchu ADHD. 

Nicméně ani další tzv. psychiatrické diagnózy 
nejsou vzácností. Přibylo dětí s různými neurózami 
a fobiemi, dětí, které se sebepoškozují, dětí s poru-
chami příjmu potravy, s  tikovými poruchami, 
s  poruchami přizpůsobení atd. Co je příčinou? 
Hektičtější životní styl celé společnosti?  Nefunkční 
rodiny, kde rodiče nemají na děti čas nebo se 
dokonce rozcházejí a děti si berou jako své rukojmí 
v  boji proti partnerovi? Cítí se děti více ohrožené 
světem kolem sebe? Ze svého dětství si pamatuji, 
že jsem svět vnímala jako bezpečné místo, rodiče 
mě před pocitem ohrožení dokázali ochránit. Jenže 
dnes už poměrně malé děti umí pracovat s interne-
tem, valí se na ně zprávy z  televize, dospělí před 
nimi řeší své starosti vztahové nebo existenční.
 

A ne každé dítě je stavěné na to, aby tento pocit 
ohrožení uneslo bez následků. Co přinese covidová 
epidemie, dlouhodobá izolace dětí doma, odtržení 
od vrstevníků, neustálé zprávy o počtech nakaže-
ných a mrtvých? Zdá se, že ještě více křehkých dětí 
podlehne a rozvine se u nich psychiatrické 
onemocnění. Nežijeme v lehké době.

Velmi mě trápí něco, co by mohlo mít poměrně 
snadné řešení, a to rostoucí počet dětí, které neumí 
mluvit, neumí správně vyslovovat, nemají slovní 
zásobu, neumí sestavit větu, dělají gramatické 
chyby v  řeči. Samozřejmě nemohou v  6 letech 
nastoupit do školy a začít se učit číst a psát, proto 
přicházejí do poradny pro odklady školní docházky. 
Ale co ten rok navíc vyřeší? Někdy nic. Logopedi 
nestačí, jejich služby jsou přetížené. Někdy ani 
sami rodiče nedají na naši radu nebo naléhání 
učitelek ze školky a s  dítětem na logopedii ani 
nejdou. Pak se diví, proč mu ve škole nejde naučit 
se číst a psát, proč nechápe slovní úlohy, proč mu 
nejde prvouka atd. 

Přitom lék by byl a stačilo by tak málo. Od nejútlej-
šího dětství, dříve než začne dítě říkat první slůvka, 
mu ukazovat a pojmenovávat obrázky v  knížkách 
a vše kolem něj, zpívat, říkat říkanky, stavět si se 
stavebnicemi, číst, číst a číst. Prostě být s dítětem 
a neustále na něj mluvit. Učit ho vnímat svět kolem. 
Proto jsme přece děti chtěli, abychom byli s  nimi. 
Ne abychom existovali vedle nich, strčili jim do ruky 
mobil nebo tablet, jakmile ho udrží v  ručičkách, 
zatímco máma nebo táta si píší na sociálních sítích 
s přáteli a sdílí fotky svého báječného života. A to 
nejcennější jim zatím utíká. 

Platí to obecně, zvedněme oči od obrazovek 
a dívejme se, mluvme s těmi, kteří žijí s námi a které 
máme rádi. Potřebují nás.
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Autorkou textu je Mgr. Ivana Ullmannová, psycholožka a ředitelka Pedagogicko-psychologické 
poradny v  Jablonci nad Nisou. Práci v  oblasti poradenské psychologie se věnuje už od doby 
studia psychologie na FF UK, nejprve v OPPP Nymburk, od podzimu 1992 v PPP Jablonec n.N. 
Od srpna 2012 je i ředitelkou poradny. Psycholožky a speciální pedagožky poradny se věnují 
zejména klientům s  poruchami učení, s  poruchami pozornosti, s  psychiatrickými diagnózami, 
posuzování školní zralosti a prevenci odkladů školní docházky. PPP nabízí řadu nadstandardních 
nápravných programů pro skupinky i jednotlivce (viz web poradny: www.pppjbc.cz). Jablonecká 
poradna klade při nastavování podpůrných opatření ve školách velký důraz na spolupráci 
a komunikaci se školami, tak aby opatření byla vždy smysluplná, realizovatelná v praxi, aby klien-
ta podpořila, ale zároveň zdravě posouvala jeho hranice a pomáhala mu překonávat jeho oslabe-
ní. Poradna metodicky vede pedagogy mateřských, základních a středních škol okresu                     
Jablonec n. N., výchovné poradce, metodiky prevence, asistenty pedagoga. Pořádá pro ně                      
i odborné semináře.     



Integrace 
rodin cizinců 
v Libereckém kraji

Paní Ingrid je z Moldavska, z oblasti, kde nezaměstnanost dosahuje až 75 %. Tato žena je jednou 
z mnoha Moldavanek v Libereckém kraji. I pozice operátora výroby v Denso je pro ni změna k lepšímu. 
Díky matce, občance Rumunska, mohla získat rumunské občanství a cestovní pas. Jako občan člen-
ské země Evropské unie tedy může používat výhod volného pohybu po EU. Pro Moldavany je běžné 
nechávat děti s druhým rodičem nebo prarodiči a jít pracovat do zahraničí. Ingrid po třech letech 
v  Česku usoudila, že tu má vybudované dostatečné zázemí, aby mohl přicestovat i její manžel 
s dcerou. Poté, co manžel dostane přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, nepotřebuje 
k práci v Česku povolení od úřadu práce. Dcera Anika (11 let) stěhování velmi těžce nesla. S mámou 
se odcizily, změnila školu, přišla o kamarády, tedy svět, který znala. Na letním kurzu češtiny Centra pro 
integraci cizinců našla starší kamarádku, která také přijela z  Moldavska. Obě dívky se spřátelily. 
Na kurzu i dalších akcích CIC, například na výletě do Ekoparku, se mluví česky – opak není považován 
za pro-integrační. A tak mobilní telefony s Youtube videi moldavských zpěváků putují prozatím do 
batůžků.

Paní Nantisureen pracuje v České Lípě ve firmě Bombardier. Je rozvedená, a jakmile to bylo možné, 
začala zařizovat povolení k pobytu pro syna. Její 14letý syn mohl přijet za ní už 1,5 roku poté, co 
dostala zaměstnaneckou kartu. Ona sama je spolehlivou pracovnicí. Umí česky natolik, že rozumí 
pokynům nadřízených, je to pro ni ale velmi těžký jazyk. Na to, aby mohla synovi pomoct se školou, 
její čeština zatím stačit nebude. Pracuje v třísměnném provozu a často je tak unavená, že nemá na 
učení ani pomyšlení. Její syn, Dat, nastoupil po příjezdu do 9. třídy základní školy. Naštěstí se trochu 
učil v Mongolsku anglicky a zná tedy latinku, čeština mu však připadá velmi obtížná. V jednom školním 
roce se nenaučil tolik, aby mohl být přijat na střední školu. Ve své zemi měl dobré známky a čtyřky ho 
teď mrzí a odrazují. Matka se obrátila na sociální pracovnici CIC, aby mohla požádat základní školu 
o 10. ročník. To se podařilo a Dat má další rok, aby svou češtinu zlepšil nejen na přijímací řízení, ale 
hlavně pro další studium. 
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Na začlenění rodin cizinců do běžného života 
v  České republice se můžeme podívat z  hlediska 
rodin samotných nebo z hlediska institucí. V tomto 
článku se budeme zabývat hledisky veřejných škol, 
od mateřských po střední. Některé překážky, které 
stojí v cestě uspokojivé integraci, si umíme snadno 
představit – jazyková bariéra, neznalost místních 
podmínek a pravidel, chybějící vazby; ze strany 
majority pak nedůvěra až odmítání, nebo pouhý 
nedostatek jednoduchých nástrojů, které mohou 
pomoci. Distanční výuka, která byla v  posledním 
více než roce obtížná i pro rodiny majority, byla pro 
některé rodiny cizinců těžko zvládnutelná. Rodiny 
měly obtíže s  obstaráním příslušného „hardware“ 
k  distanční výuce, některé děti byly odkázány jen 
na chytrý telefon. Úroveň češtiny, kterou před 
pandemií tito žáci dosáhli, u mnohých podstatně 
klesla. To bylo způsobeno i vlivem celodenního 
vystavení jazyku, kterým se mluví doma, a nemož-
ností čerpat podpůrná opatření, která byla předtím 
nastavená školou.

Co říká statistika a školský zákon?
K 31. 5. 2021 je dle statistiky Ministerstva vnitra 
v ČR 664 209 zaregistrovaných cizinců, v Liberec-
kém kraji téměř 23 000 osob, z toho přes polovinu 
v  ORP Liberec, čtvrtina v  ORP Česká Lípa. Všude 
v  ČR zhruba  25 %  cizinců přicházejících ze zemí 
mimo EU má pobyt za účelem sloučení s rodinným 
příslušníkem.  Díky vývoji imigrace do ČR se zde 
tedy zvyšuje podíl rodinných příslušníků migrantů, 
především dětí.  Nejčastěji zastoupená státní 
příslušnost: Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Polsko, 
Mongolsko, Ruská federace. 

V  mateřských a základních školách v Libereckém 
kraji jsou cizinci zastoupeni méně než 3 % (na VŠ 
kolem 15 %). Výjimku v kraji tvoří Českolipsko, kde 
za poslední 4 roky došlo v mateřských školách až 
k  26 % nárůstu (zřejmě v  důsledku povinného 
předškolního ročníku). Z hlediska státní příslušnosti 
jsou nejvíce zastoupeny děti z Ukrajiny, Vietnamu 
a Mongolska. 



V Libereckém kraji (ale i v celé ČR) je dlouhodobě 
zaznamenán výrazný nesoulad mezi počtem 
migrantů s pobytovým oprávněním v ČR ve středo-
školském věku (15–19 let) a počtem migrantů SŠ 
skutečně studujících. V  roce 2019 studovalo SŠ 
a konzervatoře 57 % z celkového počtu, tedy pouze 
419 ze 733 teenagerů.

Žáci a studenti – cizinci jsou v  posledních letech 
označováni preciznějším termínem „žáci s  odliš-
ným mateřským jazykem“ (dále OMJ). Do této 
skupiny patří správně i navrátilci z  jiných zemí 
s  českým občanstvím, kteří česky nikdy nemluvili 
(např. z Venezuely). Jednoznačně nejpotřebnějším 
opatřením, které má směřovat k  těmto žákům je 
výuka češtiny jako druhého jazyka. Tento předmět 
se odlišuje od hodin češtiny pro rodilé mluvčí. 
Problematiku ošetřuje § 16 a § 20 školského 
zákona a další vyhlášky.

Situace rodin migrantů
Děti často přijíždějí za rodiči až tehdy, když jsou 
vytvořeny podmínky (finanční, bytové, povolení 
k pobytu) pro jejich příjezd. Častý je model, kdy děti 
žijí od rodičů několik let odděleně v zemi původu, 
vychovateli jsou jejich prarodiče, jeden z  rodičů 
nebo vzdálenější příbuzní. Z důvodu delšího odlou-
čení dochází mezi dětmi a rodiči k odcizení, chybí 
zažití rodičovské výchovy a autority, díky jen 
občasným návštěvám se rodiče a děti málo znají. 
Někdy mají tyto děti v ČR matku nebo otce, který již 
žije s  jiným partnerem. Po příjezdu se dítě musí 
vyrovnat s  novou rodinnou konstelací, což může 
být zejména pro dospívající velmi zatěžující. 

Rodiče často nemohou dětem poskytnout oporu
i z jiných důvodů. Často jsou pracovně velmi vytíže-
ni (pracují dlouhé hodiny nebo v  třísměnném 
provozu). V českém prostředí, zejména ve školství 
se dostatečně neorientují, nedokáží děti podporo-
vat tak, jak vzdělávací systém v ČR vyžaduje. Díky 
nedostatečnému ovládnutí jazyka, ale i odlišným 
zvyklostem v zemi původu, může dojít k podcenění 
komunikace se školou v  případě začínajících 
problémů. Rodičovské kompetence, které mohly 
postačovat v  původní zemi, v  novém prostředí 
fungovat nemusí, neboť očekávání společnosti jsou 
odlišná.

Tyto hrozby se pak odrážejí v omezené soudržnosti 
rodin, u dětí a mládeže v  jejich dalším vývoji 
a socializaci. Důsledkem může být narušení proce-
su utváření sebepojetí a identity v době dospívání 
v důsledku migrace, vzdor migrantů ve věku teen-
agerů vůči rodičům i institucím, sociální izolace 
a únik do technologií v  jejich mateřském jazyce, 
vyčlenění z  vrstevnických skupin, kázeňské 
přestupky, záškoláctví, i vážné psychologické 
obtíže. Dále se objevuje nemotivovanost a bezrad-
nost při výběru střední školy a povolání.

Začlenění do škol
Začlenění do české školy může být pro příchozí 
děti a mládež zvlášť náročné. I žáci s  dobrými 
studijními předpoklady kvůli neznalosti jazyka 
zažívají velmi často neúspěch, špatné známky. 
Prostředí, do kterého přicházejí, není vždy vstřícné, 
zejména odlišuje-li se žák svým zjevem. 

Jak bylo uvedeno výše, zastoupení žáků s  OMJ 
nepřesahuje ve třídách většinou 3 %. Výjimkou je 
ovšem Českolipsko, kde může být poměr těchto 
žáků až k polovině celkového počtu. Ani vysoká, ani 
nízká čísla nejsou v  tomto směru ideální. Vysoký 
počet cizojazyčných žáků snižuje absorpční 
schopnost majority; stejně jako u dospělé popula-
ce. „Koncentrace“ okolo 2 % naproti tomu může 
znamenat pro MŠ nebo ZŠ marginální téma, které 
zůstane neřešeno. Většina škol v Libereckém kraji 
se snaží svoje žáky podpořit a čerpá nebo čerpala 
z  dostupných možností, jako jsou rozvojové 
programy, dotační výzvy, tzv. Šablony, podpora NPI 
ČR (dříve NIDV).
 
Zejména pro českolipské školy představuje počet 
mongolsky mluvících žáků velkou zátěž. Nástup 
do české ZŠ na 2. stupni může vyústit v nemožnost 
postoupení do vyššího ročníku. Některé základní 
školy však volí pro systém snazší cestu – nechají 
žáka opakovat 8. ročník, někdy i 7. ročník. Dojde 
tedy k  ukončení povinné školní docházky, nikoli 
však k  získání základního vzdělání. V  roce 2019 
v České Lípě v běžných třídách 373 žáků ukončilo 
vzdělávání v 9. ročníku, 24 v 8. ročníku, osm 
v 7. ročníku. Podíl žáků, kteří předčasně ukončili 
povinnou školní docházku v 7. a 8. ročníku 
v běžných třídách činil 7,9 %, tzn. o celé tři p. b. více 
než je průměr za ČR (4,3 %). To se negativně odráží 
v dalších možnostech těchto mladých lidí, kteří tak 
mají přístup v  podstatě pouze k  učebním oborům 
typu E. 

V  případě získání základního vzdělání následuje 
přijímací zkouška na střední školu. Přesto, že 
školský zákon umožňuje prominutí zkoušky z češti-
ny na žádost, další zadání jsou v  českém jazyce 
(slovní úlohy v  matematice). Některé SŠ projevují 
velké porozumění pro jazykové těžkosti uchazeče. 
Zejména obory s odbornou praxí však musí poža-
dovat takový stupeň znalosti češtiny, aby byla 
zaručena bezpečnost na daném pracovišti. Libe-
recký kraj rovněž zaznamenává předčasné ukon-
čování střední školy, tzv. drop-out, a studenti 
s OMJ jsou v tomto čísle výrazně zastoupeni.

Střední školy mohou rovněž využít ustanovení §16 
školského zákona. Přesto, že tento nedávno noveli-
zovaný právní předpis pro žáky s  OMJ obstojně 
funguje, MŠMT v  současnosti připravuje nový 
koncept, kdy podporu budou moct čerpat pouze 
základní školy.
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Veřejným závazkem Centra pro integraci cizinců, o.p.s. je přispět k začlenění migrantů s opráv-
něním k pobytu do ČR. Činí tak prostřednictvím registrovaných sociálních služeb (pro Liberecký 
kraj odborné sociální poradenství migrantům a sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi 
s  migrační minulostí), výuky češtiny jako druhého jazyka a akreditovaného dobrovolnického 
programu. Návazné činnosti jsou již několikátým rokem podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje 
v rámci dotačního programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého 
kraje. Další aktivity směřují k majoritě – akreditované další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků, úředníků veřejné správy a sociálních pracovníků. 
www.cicops.cz 

Zdroje:

Cizinci s povoleným pobytem – rok 2021. 
Dostupné z: 
https://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx

ČSÚ – Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví – 2020. 
Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-podle-statniho-obcanstvi-
-veku-a-pohlavi

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Drličková, H., Límová, M.: Rodiny cizinců v Libereckém kraji. 
Zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje Rodinám. 3/2021. 
Dostupné z: 
https://www.rodinalk.cz/webfiles/zpravodaj-rodinam/zpravoda-
j_rodinam_c_3.pdf

Integrace migrantů v Libereckém kraji. 
Souhrnná zpráva a Factsheets. 
Sdružení pro integraci a migraci, 2020. 
Dostupné z: 
https://www.migrace.com/cs/regularizace/mesta-a-inkluzivni-
-strategie/kraje 

Informace o školství v ČR, CIC o.p.s. 
Dostupné z:
https://www.cicops.cz/cz/socialni-poradenstvi/86-info-
servis/skolstvi-v-ceske-republice/informace-pro-rodice/moje-di
te-potrebuje-pomoc-v-ceskem-jazyce-kde-a-jak-hledat-jazykov
ou-podporu

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 
Interní materiály, 2021.

Autorkou textu je Mgr. Michaela Límová, 
která působila v Centru pro integraci cizin-
ců do srpna roku 2021 na pozici sociální 
pracovnice a vedoucí pobočky. Tato 
obecně prospěšná společnost, fungující 
od roku 2003, poskytuje registrované 
sociální služby: odborné sociální poraden-
ství migrantům a sociálně-aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi s migrační minu-
lostí. Organizace nabízí výuku češtiny pro 
cizince nízkoprahovou metodou, disponu-
je akreditovaným dobrovolnickým progra-
mem a v  oblasti integrace cizinců školí 
úředníky územně správních celků (akredi-
tace MV ČR), sociální pracovníky (akredi-
tace MPSV) a rovněž lektory češtiny 
a pedagogy (další vzdělávání pedagogů, 
akreditace MŠMT). 

https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-podle-statniho-obcanstvi-veku-a-pohlavi
https://www.rodinalk.cz/zpravodaj-rodinam/11-3-cislo-zpravodaje-rodinam


Advaita, z. ú.
Posláním zapsaného ústavu ADVAITA je pomáhat lidem ohroženým rizikovým a  závislostním 
chováním uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a  soběstačný život bez sociálního 
vyloučení.
Naším cílem je, aby se uživatelé našich služeb zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku 
a ke svým možnostem.
V naší vizi jsme stabilním poskytovatelem kvalitních a  potřebných služeb v  oblasti prevence           
a léčby závislosti a prevence rizikového chování. Jsme součástí dostupné, koordinované a odpo-
vídajícím způsobem financované sítě zařízení v Libereckém kraji a celé České republice.
Vycházíme z  následujících hodnot: zdraví, osobní rozvoj, lidská důstojnost, sebeúcta, právo 
na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.
Za účelem naplnění našeho poslání provozujeme tři sociální služby: ambulantní poradenství, 
terapeutickou komunitu a doléčovací program, a také  centrum primární prevence rizikového 
chování.

Organizace byla založena v roce 1997.                             Více informací na www.advaitaliberec.cz

Závislosti na technologiích v  období pandemie 
covid-19, kdy se velká část našich životů musela 
přesunout do prostředí internetu, vyvstaly jako 
významné téma. Pozornost společnosti se k němu 
obrátila zejména kvůli distanční výuce dětí, která 
se mnohdy přetvořila do celodenního hraní počíta-
čových her nebo sledování nejrůznějších obsahů 
na internetu a sociálních sítích. V Advaitě jsme se 
setkávali především s obavami rodičů a vyučujících 
o zdravý vývoj dětí a s  otázkami, jak nastavovat 
hranice, na nichž se shodnou dospělí i děti. Závis-
lostní chování spojené s digitálními technologiemi 
nebo internetem se ale netýká jen dětí – řada 
našich dospělých klientů se potýká se závislostí na 
on-line sázení, někteří i s  nadměrným hraním 
počítačových her. Závislost je snad vždy spojena 
s blízkými vztahy – může sytit něco, co v nich není, 
a stejně tak je i devastuje. V  následujícím článku 
se s  kolegyněmi z  našich služeb zamýšlíme nad 
klienty v kontextu rodiny, tak jak se s nimi v praxi 
setkáváme.

Na začátek si pro pořádek definujme pojem závis-
lost. „O závislosti hovoříme obvykle v situacích, kdy 
jedinec není opakovaně schopen kontrolovat určitý 
typ jednání, jenž se vyznačuje značnou mírou 
kompulzivity, a pokračuje v něm i přesto, že si tím 
prokazatelně škodí,“ vysvětluje kniha Online závis-
losti od Lukase Blinky (2015:21). V adiktologii se 
také pro definování závislosti používá definice 
Marka Gri�thse, která říká, že jakékoliv chování, 
které vykazuje následujících šest symptomů, je 
možné považovat za závislost:

1. salience – tedy to, že daná činnost postupně 
nabývá na významu v  životě člověka. Ten tráví 
většinu času jejím vykonáváním nebo úvahami 
o ní.
2. změny nálady – daná činnost jedinci přináší 
vzrušení, úlevu apod.,
3. tolerance – jedinec potřebuje stále více dané 
činnosti nebo látky k tomu, aby dosáhl požadova-
ného účinku,
4. syndrom z odnětí – nepříjemné stavy, které se 
dostavují, když se člověk dané činnosti věnovat 
nemůže. Obvykle to bývá podrážděnost, nálado-
vost, u některých návykových látek také fyzické 
abstinenční příznaky.
5. kon�ikt – ohledně dané aktivity, a to jak napří-
klad s  blízkými nebo ve škole či zaměstnání, tak 
sám se sebou (výčitky svědomí, pocit ztráty kon- 
troly), 
6. relaps – přerušení abstinence a návrat 
k původním vzorcům chování (Blinka 2015).

Tato definice je dostatečně široká na to, aby se do 
ní vešly nejen závislosti na látkách, ale i takzvané 
nelátkové nebo behaviorální závislosti, tedy závis-
losti na činnostech. To, že se můžeme stát závislí
i na nějaké činnosti, vysvětluje neurobiologický 
pohled na závislost: závislost vnímá jako postup-

nou přeměnu tzv. systému odměny v  našem 
mozku, který za normálních okolností pomáhá 
k  přežití, protože reaguje na „přirozené odměny“ 
jako sex, potrava nebo partner a vyvolává v  nás 
příjemné pocity. Závislost pak znamená, že člověk 
při kontaktu s podněty, které příjemné pocity vyvo-
lávají, ztrácí kontrolu a nedokáže si slast omezit, 
odložit na později či zcela odepřít. Tyto pocity slasti 
vyvolávají všechny návykové látky (každá s trochu 
jiným mechanismem), ale i některé činnosti – větši-
nou ty, které nám dávají euforický pocit úspěchu 
a ocenění. Ten nám internetové aplikace dokáží 
poskytovat mnoha způsoby: jako úspěch v počíta-
čové hře, lajky na sociálních sítích nebo výhra 
v on-line ruletě, a díky personalizaci obsahů 
a reklam to dělají čím dál účinněji.

Rodiče a děti: generační rozdíly v užívání
Užívání digitálních technologií a internetu je do 
určité míry stále ještě odlišné v  různých genera-
cích. Na to poukazuje teorie digitálních přistěhoval-
ců, domorodců a uprchlíků, s  níž přišel Američan 
Marc Prensky. Ta – zjednodušeně – říká, že dnešní 
děti a mládež (v západním, bohatém světě) se rodí 
do světa komunikačních technologií, a proto toto 
prostředí a způsob komunikace považují za 
integrální a nezbytnou součást života, v ní vyrůstají 
a utvářejí sebe sama. Generace jejich rodičů jsou 
digitální přistěhovalci – tedy ti, kdo vyrůstali 
v jiném prostředí a světu digitálních technologií se 
museli přizpůsobit, a zvládli to. Počítače a mobily 
používají především k  práci, vnímají hranici mezi 
svým časem s  technologiemi a časem, kdy je 
naopak neužívají. Digitální uprchlíci jsou pak ti, 
komu příchod informačních a komunikačních tech-
nologií, automatizace a umělé inteligence narušil 
jejich způsob života nebo třeba práci. Znamená to 
mimo jiné i to, že děti a rodiče ohledně digitálních 
technologií mluví jiným jazykem, mají jiná očekává-
ní a jiné hodnoty a že často děti a mladí lidé umí 
technologie používat lépe než jejich rodiče 
(Prensky 2001).

Prensky se svou teorií přišel v roce 2001 – musíme 
tedy nutně počítat s tím, že digitálních domorodců 
stále přibývá a že alespoň někteří dnešní rodiče 
jsou digitálně velmi gramotní, jak ostatně poukazují 
i některé další studie (viz Ševčíková 2014:163). 
Dostupnost  technologií a internetu se nicméně 
celosvětově dosti liší, nemůžeme předpokládat 
stejný vývoj u nás jako v Americe. Pokud bychom 
hledali data z  ČR, můžeme využít zjištění evrop-
ského výzkumu EU Kids Online. Ten se v roce 2020 
ptal dětí ve věku 9-16 let z  19 evropských zemí 
mimo jiné na to, jak často se jejich rodiče zajímají o 
jejich aktivitu na internetu. Více než polovina 
(56 %) českých dětí řekla, že s  nimi rodiče nikdy 
nebo jen zřídka mluví o tom, co dělají na internetu 
(odpověď „často nebo velmi často“ udalo 16 % 
dětí), což je mnohem více než průměr sledovaných 

zemí: odpověď „nikdy nebo jen zřídka“ udalo 31 % 
dětí. Podle výzkumu se přitom na internet denně 
připojilo 84 % dotazovaných dětí přes chytrý 
telefon, přes počítač 45 % dětí (Smahel a kolektiv 
2020). Drtivá většina českých dětí se na internet 
připojuje z  domova a přes zařízení, která jim 
poskytnou jejich rodiče či obdobní pečovatelé 
(Ševčíková 2014). Co se týká času, který české děti 
dle vlastního odhadu na internetu průměrně stráví, 
je to 134 minut v  běžném dni. Na druhou stranu, 
třetina dětí a dospívajících (29 %) uvedla, že jsou 
na svých telefonech online „skoro celou dobu“.  

Výzkum EU Kids Online 2020 ve výsledku přinesl 
celkem rozporuplné výsledky: čeští rodiče se pova-
žují za celkem kompetentní v této oblasti, přesto se 
dle mínění dětí o činnost svých potomků na inter-
netu příliš nezajímají. Jsou to oni, kdo dětem 
poskytují přístroje a připojení, nicméně jen v malé 
míře užívají různé restriktivní aplikace, které 
by dětem omezovaly jejich užívání internetu. (Jaký 
vliv bude mít např. diskuse kolem filmu V síti nebo 
dopadů distanční výuky, zatím nevíme.)

V pokoji je bezpečno
Celoevropská studie ESPAD, která dlouhodobě 
sleduje užívání návykových látek mezi mládeží 
a poukazuje na jeho pokles, uvádí: „Pokles v užívá-
ní návykových látek je dáván do souvislosti                     
s tzv. digitální revolucí charakterizovanou nárůs-
tem on-line komunikace a užívání nových (mobil-
ních) technologií. Spíše než samotný vliv technolo-
gií a internetu zde roli hraje spíše pokles                        
face-to-face komunikace s vrstevníky a trávení 
volného času osobním kontaktem s nimi, doprová-
zený vyšší mírou rodičovské kontroly.“ 
(Chomynová, Csémy a Mravčík 2020:18)

Jak jsme ale již viděli, reálná míra kontroly je 
poměrně nízká. Funguje tu to, čemu britská sociál-
ní psycholožka Sonia Livingstone, mimochodem 
jedna z autorek studie EU Kids Online, říká „kultura 
dětského pokoje“. Díky přítomnosti digitálních 
médií s připojením na internet nejen v domácnosti, 
ale i ve vlastním pokoji, děti pobývají čím dál více 
doma, ve svém prostředí. Dětský pokoj je stále 
považován za bezpečné místo, kam dítě může 
uniknout třeba před vnějším světem nebo rodiči, 
kde může být samo se sebou a kam si může přivést 
kamarády. Digitální média ale najednou do kdysi 
bezpečného dětského pokoje přinášejí kontakt 
s  vnějším světem i s  jeho riziky, před nimiž je ve 
venkovním světě rodiče chtějí ochránit (Ševčíková 
2014). 

Nechme stranou téma nejrůznějších rizik v kyber-
prostoru jako je kyberšikana, sexuální zneužívání 
dětí, nebezpečné pronásledování (kyberstalking), 
krádež identity nebo vydírání. I když se zaměříme 
pouze na závislostní chování, i zde se setkáváme 
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Závislosti 
na digitálních 
technologiích
a jejich dopad 
na rodinný systém

s  vírou rodičů, že to, že jejich dítě tráví čas na 
počítači či mobilu, je dobré. Rodiče, kteří přicházejí 
se svým dítětem do naší ambulance poradit se 
ohledně toho, že jejich dítě tráví nadměrné množ-
ství času u počítače nebo mobilu, poměrně dlouho 
právě tuto činnost schvalovali nebo aspoň tolero-
vali. Byli spokojení s  tím, že jejich dítě je doma, 
zabaví se internetem, nežádá si jejich pozornost, 
nezlobí – prostě je hodné. Teprve až později rodiče 
zpozorovali, že dítě tráví na počítači nebo mobilu 
nadměrné množství času a nedokáže se od něj 
odtrhnout kvůli jiným činnostem a úkolům. Tehdy 
přišel kon�ikt, protože pro dítě bylo obtížné pocho-
pit, že to, co nejprve rodiče schvalovali, je najednou 
problém. Práce na zlepšení situace totiž mimo jiné 
znamená vytvořit nějaká pravidla, hranice a sankce 
– a ty tam předtím nebyly. Dodržování domluve-
ných pravidel je těžké jak pro děti, tak i pro rodiče.

Barbora Mrázová, terapeutka z  adiktologické 
ambulance Advaita, která pracuje s dětskými klien-
ty a jejich rodinami, popisuje typický příklad chlap-
ce, který má problémy s  nadměrným hraním 
počítačových her. Honzovi je čtrnáct let, má ADHD 
a jeho hraní se v době lockdownu hodně zhoršilo. 
Když mu matka hraní zakazovala, začal se chovat 
agresivně. „Kvůli covidu nemohl chodit na sportov-
ní kroužek, kde se dřív vybil a zklidnil. Doma neměl 
co dělat, takže volný čas vyplňoval hraním. 
U distanční výuky se mu kvůli poruše pozornosti 
nedařilo soustředit, takže sice byl připojený na 
on-line hodinu, ale paralelně s  tím hrál hry, nebo 
aspoň na hraní myslel,“ popisuje Mrázová. Honza 
žije jen s matkou, která mu nedokáže úplně důsled-
ně nastavit hranice. Jednou je přísná, jindy benevo-
lentní. I pro ni byla situace kolem protiepidemic-
kých omezení náročná. Terapie se proto zaměřuje 
na to, aby oba dokázali dodržet dohodnutá pravi-
dla. „S návratem do školy i volnočasových aktivit se 
Honzovo hraní trošku omezilo. Uvidíme, jak to bude 
dál. Spousta rodin s  návratem dětí do školy 
a do kroužků mluví o tom, že problémy jako zázra-
kem zmizely. To se ale týká těch dětí, kterým 
se ještě závislost nerozvinula,“ dodává Mrázová.

Závislost jako symptom problémů 
v rodině
Z  naší praxe v Advaitě vidíme, že pro řadu dětí 
je hraní počítačových her únik před něčím tíživým 
v  realitě rodinných vztahů. To ilustrují následující 
střípky z naší praxe. 

Jedenáctiletý  chlapec žije s  otcem v  domě na 
samotě. Kvůli omezeným možnostem dopravy do 
města nechodí na žádné kroužky ani netráví čas 
s  kamarády – otec by totiž na něj musel po práci 
čekat ve městě. Volný čas proto vyplňuje hraním 
počítačových her nebo touláním se sám po lese 
v okolí. Jeho otec také hraje počítačové hry. Hraní 
her je pro tohoto chlapce únikem před samotou, 

a to jak fyzickou (život v odlehlém místě), tak i vzta-
hovou (s otcem).

Druhým příkladem je devítiletý chlapec z menšího 
města. Ten má celou řadu volnočasových aktivit, 
i tak ale hraním her stráví nadměrné množství času, 
ráno je nevyspalý a jeho výkon ve škole klesá. Hry 
mu pomáhají zvládnout situaci, kdy matka je kvůli 
závažné nemoci nepřítomná a otec, povoláním 
programátor, také tráví hodně času na počítači. 

Příkladem do třetice může být již dospělá klientka, 
která se na nás obrátila kvůli drogové závislosti, ale 
při terapii mluvila o tom, že v  dětství pro ni byl 
stěžejní traumatizující zážitek to, že rodiče nebyli 
přítomni: matka opět byla dlouhodobě nemocná, 
otec se většinu času věnoval hraní počítačových 
her.

Rizikových faktorů pro vznik závislosti na digitál-
ních technologiích je celá řada, od těch na úrovni 
jedince (jako například impulsivita, depresivní 
a úzkostné ladění nebo nedostatek sebevědomí) až 
po celospolečenský kontext (dostupnost technolo-
gií, hodnoty spojené se sociálními sítěmi nebo 
hraním digitálních her, legislativa a regulace medi-
álních obsahů atd.) (Blinka 2015). Rodina je ale 
mocným formujícím činitelem v  životě dítěte, 
a to jak specificky v oblasti nakládání s digitálními 
technologiemi, tak i šířeji v  rozvoji sociálních 
a komunikačních dovedností. 

Kanadský lékař a adiktolog Gabor Maté říká, že 
závislost je vlastně reakcí na nějaké prožité 
trauma. Podle něj jsou pro nás jako lidské bytosti 
od narození klíčové dvě potřeby (samozřejmě 
kromě těch fyzických): attachment a autenticita. 
Attachment je vazba mezi dítětem a osobou, která 
o něj pečuje. Je to potřeba být milován a opečová-
ván, být přijat – která se evolučně vyvinula, protože 
bez péče by lidská mláďata zahynula. Druhá klíčo-
vá potřeba, autenticita, znamená být v kontaktu se 
svými pocity – uvědomovat si, co cítím, kdo jsem, 
a být schopen to vyjádřit. Když je některá z těchto 
potřeb nenaplněna (což se podle Matého často 
děje: už jako děti se učíme obětovat svou autentici-
tu, abychom si udrželi lásku rodičů), vzniká trauma 
a prostor pro závislost – protože hledáme něco, co 
nám pomůže attachment nebo autenticitu zažít 
(Maté, 2021). Matého pohled tedy jasně dává do 
souvislosti závislost, trauma a rodinné vztahy.

Z  naší praxe vyplývá, že pokud rodiče nedokáží 
dobře komunikovat o potřebách jednotlivých členů 
rodiny i rodiny jako celku, o hranicích a o pravi-
dlech, neumějí pracovat s emocemi a mluvit o nich, 
nedokáží zdravě řešit potíže, netráví společně čas 
atd., pak mohou děti utíkat do virtuálního světa. 
Ten jim totiž nabídne spoustu skvělých věcí, které 
třeba v  rodině nenacházejí: přátele (nebo jejich 
iluzi), přijetí, možnost sebeprezentace podle vlast-

ních představ, úspěch (ve hře, v počtu sledujících) 
a s  ním rostoucí sebevědomí, rozvoj dovedností 
(od znalosti cizího jazyka po strategické myšlení), 
snadné řešení problémů (někoho zablokovat 
na sociální síti nebo zastřelit ve hře) a mnoho další-
ho. Možnost uchýlit se v  případě neúspěchu 
v reálném světě do světa virtuálního, kde se člověk 
může mnohem snadněji schovat ve své bezpečné 
bublině, aniž by byl konfrontován s tím, že něco je 
nepříjemné nebo obtížné, atraktivitu virtuálního 
světa ještě posiluje. 

Navíc, schopnost sebekontroly se u dětí stále ještě 
rozvíjí a bude rozvíjet až do adolescence. „Bez 
kontroly ze strany rodičů a vnější podpory v podobě 
strukturovaného režimu dne je pro děti velmi těžké, 
aby samy udržely hranice,“ upozorňuje Mrázová. 
„Chování dítěte je pak často indikátorem dění 
v rodině: tím, že jej rodina začne řešit, může odhalit 
nějaké hlubší komunikační problémy,“ dodává.

Když mají problém dospělí
Někdy rodiče, kteří přijdou do naší ambulance se 
svým dítětem, sami užívají digitální technologie 
nezdravě. Neuvědomují si rizika sdělování informa-
cí na sociálních sítích (tzv. sharenting – kdy rodiče 
zveřejnují informace a fotografie svých dětí), 
nemají hranice ohledně užívání mobilu nebo 
počítače (např. že na sledování sociálních sítí nebo 
digitální hry je vymezený čas, jinak se věnujeme 
dění tady a teď; že při jídle se mobil nekontroluje 
ani neleží na jídelním stole; že existuje digitální 
večerka, po které už digitální technologie odkládá-
me apod.). 

A naopak, když si s  dětmi během preventivních 
programů povídáme o přínosech a rizicích sociál-
ních sítí a digitálních her, často to dokáží velmi 
dobře samy pojmenovat. Zdá se, že kdybychom tu 
měli použít teorii o digitálních přistěhovalcích 
a domorodcích, tak dnešní mladí rodiče jsou možná 
první generace digitálních domorodců, která ale 
vyrůstala v digitálním světě bez poučení, protože to 
jim jejich rodiče, digitální přistěhovalci, nedokázali 
nabídnout. Proto někteří nemají osvojená pravidla 
zdravého a bezpečného chování ve virtuálním 
světě. Dnešní děti by pak byly jakási druhá genera-
ce digitálních domorodců, která už s  tím, jak si 
virtuální svět osvojuje, dostává i informace 
o rizicích a bezpečnostních opatřeních. Může tak 
být nositelem digitální gramotnosti právě i vůči 
svým rodičům.

Kromě toho je tu ale ještě nezanedbatelné množ-
ství dospělých klientů, kteří se na nás obracejí kvůli 
on-line gamblingu. Do prostředí internetu se totiž 
přenesly v podstatě všechny formy hazardních her: 
od kasin s klasickými hazardními hrami, přes sázení 
na sportovní výsledky až po výherní automaty.   

Jsou tak dostupné na pár kliknutí, což se zvýraznilo 
ještě v období lockdownu.

„Gambling s sebou do rodiny nese nejen negativa 
spojená se závislostí jako takovou: kon�ikty ohled-
ně hraní, výkyvy nálad, nepřítomnost nebo „odpo-
jení“ rodiče, zatajování, lhaní, ale i ekonomické 
dopady a existenční nejistotu, jako nedostatek 
financí na zajištění potřeb členů rodiny, exekuce, 
ohrožení bydlení a podobně“ vyjmenovává další 
terapeutka Advaity Drahuše Tkáčová.

Tkáčová má v  Advaitě na starosti síť Krajských 
poraden pro závislosti, kde se setkává i s  problé-
movými hráči hazardních her. Uvádí příklad jedno-
ho klienta, říkejme mu Karel. "Karel přišel do porad-
ny zkroušený, v očích měl strach a zmatek. Do 
služby ho odeslal jeho psychiatr, kam Karel přišel 
v okamžiku, kdy už nevěděl co dál. Měl pocit, že by 
možná bylo lépe, kdyby nežil. Kdysi byl Karel veselý 
a společenský muž, měl hodně přátel, rád se bavil. 
Oženil se, měl děti. Pracoval jako dělník v továrně, 
ale vydělal vždy tolik peněz, aby se jemu a jeho 

rodině dobře žilo. Právě s kamarády zašel někdy 
rád posedět do hospody, trochu popili, zahráli si 
šipky, někdy zkusil také štěstí na automatu 
„co kdyby…“. Jeden z kamarádů mu ukázal, že auto-
maty je možné hrát také on-line, v dnešní době 
chytrých telefonů je to hračka, může hrát kdykoli
a kdekoli. A tak Karel začal. V počátku jen ve 
volných chvílích, postupem doby i v práci, hraním 
trávil všechen čas doma. Prohrával stále více a více 
peněz, nejdříve mu stačila výplata, pak si začal 
půjčovat od kamarádů, nakonec od nebankovních 
institucí. Už nebylo z čeho splácet a tak „vytloukal“ 
půjčku půjčkou. Vše prasklo, když prohrál najednou 
více než dvě stě tisíc korun, zhroutil se a vše řekl 
manželce. Jejich vztah, který byl však dlouhodobě 
poznamenán Karlovým lhaním a tím, že s rodinou 
netrávil skoro žádný čas, to nevydržel. Manželka 
vzala děti a odstěhovala se ke svým rodičům. Karel 
najednou zůstal sám, nevěděl, co bude dělat, chtěl 
by svůj starý život zpět. A tak mu nezbylo než začít 
znovu, v léčebně,“ vypráví Drahuše Tkáčová.

V  tomto případě patologické hazardní hraní vedlo 
k  rozvratu rodiny. Navíc dluhy, které vzniknou 
v manželství, se přenášejí i na manžela nebo man-
želku, což má další negativní dopad na rodinu. 
Ale i když k takovému rozkolu nedojde, gamblerství 
přináší na ostatní členy rodiny stigma, které se 
může projevit různě, často třeba v  podobě, že 
dětem problémových hráčů hazardních her se 
ostatní za to ve škole posmívají. Mentální „odpoje-
ní“ rodiče pak může být pro dítě vzorcem chování
 i zdrojem osamělosti, o nichž jsme mluvili výše. 
Závislostní chování se tedy v rodině může celkem 
snadno „dědit“.

Rodinná terapie
Protože závislosti mají zničující dopad nejen na 
závislého člověka, ale i na jeho blízké, vnímáme 
jako jeden z klíčových nástrojů rodinnou terapii. 
Zejména v  rodinách, kde rodiče přicházejí kvůli 
potížím dítěte, může velmi pomoci. Jak už jsme 
ukázali výše, chování dítěte bývá reakcí na chování 
a vztahy v  rodině, často i na závislostní chování 
rodičů.  Podle našich zkušeností ale ne každá 
rodina chce něco takového podstoupit. Snazší 
a méně bolestné je problém identifikovat v  dítěti 
než mluvit o tom, jak to máme my dospělí mezi 
sebou a sami se sebou. Přesto, pokud se o to rodina 
pokusí, může mnoho získat. „Nezdravé užívání 
digitálních technologií dětmi dává příležitost 
vyrůst, posunout se celé rodině,“ myslí si terapeut-
ka Mrázová.



Závislosti na technologiích v  období pandemie 
covid-19, kdy se velká část našich životů musela 
přesunout do prostředí internetu, vyvstaly jako 
významné téma. Pozornost společnosti se k němu 
obrátila zejména kvůli distanční výuce dětí, která 
se mnohdy přetvořila do celodenního hraní počíta-
čových her nebo sledování nejrůznějších obsahů 
na internetu a sociálních sítích. V Advaitě jsme se 
setkávali především s obavami rodičů a vyučujících 
o zdravý vývoj dětí a s  otázkami, jak nastavovat 
hranice, na nichž se shodnou dospělí i děti. Závis-
lostní chování spojené s digitálními technologiemi 
nebo internetem se ale netýká jen dětí – řada 
našich dospělých klientů se potýká se závislostí na 
on-line sázení, někteří i s  nadměrným hraním 
počítačových her. Závislost je snad vždy spojena 
s blízkými vztahy – může sytit něco, co v nich není, 
a stejně tak je i devastuje. V  následujícím článku 
se s  kolegyněmi z  našich služeb zamýšlíme nad 
klienty v kontextu rodiny, tak jak se s nimi v praxi 
setkáváme.

Na začátek si pro pořádek definujme pojem závis-
lost. „O závislosti hovoříme obvykle v situacích, kdy 
jedinec není opakovaně schopen kontrolovat určitý 
typ jednání, jenž se vyznačuje značnou mírou 
kompulzivity, a pokračuje v něm i přesto, že si tím 
prokazatelně škodí,“ vysvětluje kniha Online závis-
losti od Lukase Blinky (2015:21). V adiktologii se 
také pro definování závislosti používá definice 
Marka Gri�thse, která říká, že jakékoliv chování, 
které vykazuje následujících šest symptomů, je 
možné považovat za závislost:

1. salience – tedy to, že daná činnost postupně 
nabývá na významu v  životě člověka. Ten tráví 
většinu času jejím vykonáváním nebo úvahami 
o ní.
2. změny nálady – daná činnost jedinci přináší 
vzrušení, úlevu apod.,
3. tolerance – jedinec potřebuje stále více dané 
činnosti nebo látky k tomu, aby dosáhl požadova-
ného účinku,
4. syndrom z odnětí – nepříjemné stavy, které se 
dostavují, když se člověk dané činnosti věnovat 
nemůže. Obvykle to bývá podrážděnost, nálado-
vost, u některých návykových látek také fyzické 
abstinenční příznaky.
5. kon�ikt – ohledně dané aktivity, a to jak napří-
klad s  blízkými nebo ve škole či zaměstnání, tak 
sám se sebou (výčitky svědomí, pocit ztráty kon- 
troly), 
6. relaps – přerušení abstinence a návrat 
k původním vzorcům chování (Blinka 2015).

Tato definice je dostatečně široká na to, aby se do 
ní vešly nejen závislosti na látkách, ale i takzvané 
nelátkové nebo behaviorální závislosti, tedy závis-
losti na činnostech. To, že se můžeme stát závislí
i na nějaké činnosti, vysvětluje neurobiologický 
pohled na závislost: závislost vnímá jako postup-

nou přeměnu tzv. systému odměny v  našem 
mozku, který za normálních okolností pomáhá 
k  přežití, protože reaguje na „přirozené odměny“ 
jako sex, potrava nebo partner a vyvolává v  nás 
příjemné pocity. Závislost pak znamená, že člověk 
při kontaktu s podněty, které příjemné pocity vyvo-
lávají, ztrácí kontrolu a nedokáže si slast omezit, 
odložit na později či zcela odepřít. Tyto pocity slasti 
vyvolávají všechny návykové látky (každá s trochu 
jiným mechanismem), ale i některé činnosti – větši-
nou ty, které nám dávají euforický pocit úspěchu 
a ocenění. Ten nám internetové aplikace dokáží 
poskytovat mnoha způsoby: jako úspěch v počíta-
čové hře, lajky na sociálních sítích nebo výhra 
v on-line ruletě, a díky personalizaci obsahů 
a reklam to dělají čím dál účinněji.

Rodiče a děti: generační rozdíly v užívání
Užívání digitálních technologií a internetu je do 
určité míry stále ještě odlišné v  různých genera-
cích. Na to poukazuje teorie digitálních přistěhoval-
ců, domorodců a uprchlíků, s  níž přišel Američan 
Marc Prensky. Ta – zjednodušeně – říká, že dnešní 
děti a mládež (v západním, bohatém světě) se rodí 
do světa komunikačních technologií, a proto toto 
prostředí a způsob komunikace považují za 
integrální a nezbytnou součást života, v ní vyrůstají 
a utvářejí sebe sama. Generace jejich rodičů jsou 
digitální přistěhovalci – tedy ti, kdo vyrůstali 
v jiném prostředí a světu digitálních technologií se 
museli přizpůsobit, a zvládli to. Počítače a mobily 
používají především k  práci, vnímají hranici mezi 
svým časem s  technologiemi a časem, kdy je 
naopak neužívají. Digitální uprchlíci jsou pak ti, 
komu příchod informačních a komunikačních tech-
nologií, automatizace a umělé inteligence narušil 
jejich způsob života nebo třeba práci. Znamená to 
mimo jiné i to, že děti a rodiče ohledně digitálních 
technologií mluví jiným jazykem, mají jiná očekává-
ní a jiné hodnoty a že často děti a mladí lidé umí 
technologie používat lépe než jejich rodiče 
(Prensky 2001).

Prensky se svou teorií přišel v roce 2001 – musíme 
tedy nutně počítat s tím, že digitálních domorodců 
stále přibývá a že alespoň někteří dnešní rodiče 
jsou digitálně velmi gramotní, jak ostatně poukazují 
i některé další studie (viz Ševčíková 2014:163). 
Dostupnost  technologií a internetu se nicméně 
celosvětově dosti liší, nemůžeme předpokládat 
stejný vývoj u nás jako v Americe. Pokud bychom 
hledali data z  ČR, můžeme využít zjištění evrop-
ského výzkumu EU Kids Online. Ten se v roce 2020 
ptal dětí ve věku 9-16 let z  19 evropských zemí 
mimo jiné na to, jak často se jejich rodiče zajímají o 
jejich aktivitu na internetu. Více než polovina 
(56 %) českých dětí řekla, že s  nimi rodiče nikdy 
nebo jen zřídka mluví o tom, co dělají na internetu 
(odpověď „často nebo velmi často“ udalo 16 % 
dětí), což je mnohem více než průměr sledovaných 

zemí: odpověď „nikdy nebo jen zřídka“ udalo 31 % 
dětí. Podle výzkumu se přitom na internet denně 
připojilo 84 % dotazovaných dětí přes chytrý 
telefon, přes počítač 45 % dětí (Smahel a kolektiv 
2020). Drtivá většina českých dětí se na internet 
připojuje z  domova a přes zařízení, která jim 
poskytnou jejich rodiče či obdobní pečovatelé 
(Ševčíková 2014). Co se týká času, který české děti 
dle vlastního odhadu na internetu průměrně stráví, 
je to 134 minut v  běžném dni. Na druhou stranu, 
třetina dětí a dospívajících (29 %) uvedla, že jsou 
na svých telefonech online „skoro celou dobu“.  

Výzkum EU Kids Online 2020 ve výsledku přinesl 
celkem rozporuplné výsledky: čeští rodiče se pova-
žují za celkem kompetentní v této oblasti, přesto se 
dle mínění dětí o činnost svých potomků na inter-
netu příliš nezajímají. Jsou to oni, kdo dětem 
poskytují přístroje a připojení, nicméně jen v malé 
míře užívají různé restriktivní aplikace, které 
by dětem omezovaly jejich užívání internetu. (Jaký 
vliv bude mít např. diskuse kolem filmu V síti nebo 
dopadů distanční výuky, zatím nevíme.)

V pokoji je bezpečno
Celoevropská studie ESPAD, která dlouhodobě 
sleduje užívání návykových látek mezi mládeží 
a poukazuje na jeho pokles, uvádí: „Pokles v užívá-
ní návykových látek je dáván do souvislosti                     
s tzv. digitální revolucí charakterizovanou nárůs-
tem on-line komunikace a užívání nových (mobil-
ních) technologií. Spíše než samotný vliv technolo-
gií a internetu zde roli hraje spíše pokles                        
face-to-face komunikace s vrstevníky a trávení 
volného času osobním kontaktem s nimi, doprová-
zený vyšší mírou rodičovské kontroly.“ 
(Chomynová, Csémy a Mravčík 2020:18)

Jak jsme ale již viděli, reálná míra kontroly je 
poměrně nízká. Funguje tu to, čemu britská sociál-
ní psycholožka Sonia Livingstone, mimochodem 
jedna z autorek studie EU Kids Online, říká „kultura 
dětského pokoje“. Díky přítomnosti digitálních 
médií s připojením na internet nejen v domácnosti, 
ale i ve vlastním pokoji, děti pobývají čím dál více 
doma, ve svém prostředí. Dětský pokoj je stále 
považován za bezpečné místo, kam dítě může 
uniknout třeba před vnějším světem nebo rodiči, 
kde může být samo se sebou a kam si může přivést 
kamarády. Digitální média ale najednou do kdysi 
bezpečného dětského pokoje přinášejí kontakt 
s  vnějším světem i s  jeho riziky, před nimiž je ve 
venkovním světě rodiče chtějí ochránit (Ševčíková 
2014). 

Nechme stranou téma nejrůznějších rizik v kyber-
prostoru jako je kyberšikana, sexuální zneužívání 
dětí, nebezpečné pronásledování (kyberstalking), 
krádež identity nebo vydírání. I když se zaměříme 
pouze na závislostní chování, i zde se setkáváme 
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s  vírou rodičů, že to, že jejich dítě tráví čas na 
počítači či mobilu, je dobré. Rodiče, kteří přicházejí 
se svým dítětem do naší ambulance poradit se 
ohledně toho, že jejich dítě tráví nadměrné množ-
ství času u počítače nebo mobilu, poměrně dlouho 
právě tuto činnost schvalovali nebo aspoň tolero-
vali. Byli spokojení s  tím, že jejich dítě je doma, 
zabaví se internetem, nežádá si jejich pozornost, 
nezlobí – prostě je hodné. Teprve až později rodiče 
zpozorovali, že dítě tráví na počítači nebo mobilu 
nadměrné množství času a nedokáže se od něj 
odtrhnout kvůli jiným činnostem a úkolům. Tehdy 
přišel kon�ikt, protože pro dítě bylo obtížné pocho-
pit, že to, co nejprve rodiče schvalovali, je najednou 
problém. Práce na zlepšení situace totiž mimo jiné 
znamená vytvořit nějaká pravidla, hranice a sankce 
– a ty tam předtím nebyly. Dodržování domluve-
ných pravidel je těžké jak pro děti, tak i pro rodiče.

Barbora Mrázová, terapeutka z  adiktologické 
ambulance Advaita, která pracuje s dětskými klien-
ty a jejich rodinami, popisuje typický příklad chlap-
ce, který má problémy s  nadměrným hraním 
počítačových her. Honzovi je čtrnáct let, má ADHD 
a jeho hraní se v době lockdownu hodně zhoršilo. 
Když mu matka hraní zakazovala, začal se chovat 
agresivně. „Kvůli covidu nemohl chodit na sportov-
ní kroužek, kde se dřív vybil a zklidnil. Doma neměl 
co dělat, takže volný čas vyplňoval hraním. 
U distanční výuky se mu kvůli poruše pozornosti 
nedařilo soustředit, takže sice byl připojený na 
on-line hodinu, ale paralelně s  tím hrál hry, nebo 
aspoň na hraní myslel,“ popisuje Mrázová. Honza 
žije jen s matkou, která mu nedokáže úplně důsled-
ně nastavit hranice. Jednou je přísná, jindy benevo-
lentní. I pro ni byla situace kolem protiepidemic-
kých omezení náročná. Terapie se proto zaměřuje 
na to, aby oba dokázali dodržet dohodnutá pravi-
dla. „S návratem do školy i volnočasových aktivit se 
Honzovo hraní trošku omezilo. Uvidíme, jak to bude 
dál. Spousta rodin s  návratem dětí do školy 
a do kroužků mluví o tom, že problémy jako zázra-
kem zmizely. To se ale týká těch dětí, kterým 
se ještě závislost nerozvinula,“ dodává Mrázová.

Závislost jako symptom problémů 
v rodině
Z  naší praxe v Advaitě vidíme, že pro řadu dětí 
je hraní počítačových her únik před něčím tíživým 
v  realitě rodinných vztahů. To ilustrují následující 
střípky z naší praxe. 

Jedenáctiletý  chlapec žije s  otcem v  domě na 
samotě. Kvůli omezeným možnostem dopravy do 
města nechodí na žádné kroužky ani netráví čas 
s  kamarády – otec by totiž na něj musel po práci 
čekat ve městě. Volný čas proto vyplňuje hraním 
počítačových her nebo touláním se sám po lese 
v okolí. Jeho otec také hraje počítačové hry. Hraní 
her je pro tohoto chlapce únikem před samotou, 

a to jak fyzickou (život v odlehlém místě), tak i vzta-
hovou (s otcem).

Druhým příkladem je devítiletý chlapec z menšího 
města. Ten má celou řadu volnočasových aktivit, 
i tak ale hraním her stráví nadměrné množství času, 
ráno je nevyspalý a jeho výkon ve škole klesá. Hry 
mu pomáhají zvládnout situaci, kdy matka je kvůli 
závažné nemoci nepřítomná a otec, povoláním 
programátor, také tráví hodně času na počítači. 

Příkladem do třetice může být již dospělá klientka, 
která se na nás obrátila kvůli drogové závislosti, ale 
při terapii mluvila o tom, že v  dětství pro ni byl 
stěžejní traumatizující zážitek to, že rodiče nebyli 
přítomni: matka opět byla dlouhodobě nemocná, 
otec se většinu času věnoval hraní počítačových 
her.

Rizikových faktorů pro vznik závislosti na digitál-
ních technologiích je celá řada, od těch na úrovni 
jedince (jako například impulsivita, depresivní 
a úzkostné ladění nebo nedostatek sebevědomí) až 
po celospolečenský kontext (dostupnost technolo-
gií, hodnoty spojené se sociálními sítěmi nebo 
hraním digitálních her, legislativa a regulace medi-
álních obsahů atd.) (Blinka 2015). Rodina je ale 
mocným formujícím činitelem v  životě dítěte, 
a to jak specificky v oblasti nakládání s digitálními 
technologiemi, tak i šířeji v  rozvoji sociálních 
a komunikačních dovedností. 

Kanadský lékař a adiktolog Gabor Maté říká, že 
závislost je vlastně reakcí na nějaké prožité 
trauma. Podle něj jsou pro nás jako lidské bytosti 
od narození klíčové dvě potřeby (samozřejmě 
kromě těch fyzických): attachment a autenticita. 
Attachment je vazba mezi dítětem a osobou, která 
o něj pečuje. Je to potřeba být milován a opečová-
ván, být přijat – která se evolučně vyvinula, protože 
bez péče by lidská mláďata zahynula. Druhá klíčo-
vá potřeba, autenticita, znamená být v kontaktu se 
svými pocity – uvědomovat si, co cítím, kdo jsem, 
a být schopen to vyjádřit. Když je některá z těchto 
potřeb nenaplněna (což se podle Matého často 
děje: už jako děti se učíme obětovat svou autentici-
tu, abychom si udrželi lásku rodičů), vzniká trauma 
a prostor pro závislost – protože hledáme něco, co 
nám pomůže attachment nebo autenticitu zažít 
(Maté, 2021). Matého pohled tedy jasně dává do 
souvislosti závislost, trauma a rodinné vztahy.

Z  naší praxe vyplývá, že pokud rodiče nedokáží 
dobře komunikovat o potřebách jednotlivých členů 
rodiny i rodiny jako celku, o hranicích a o pravi-
dlech, neumějí pracovat s emocemi a mluvit o nich, 
nedokáží zdravě řešit potíže, netráví společně čas 
atd., pak mohou děti utíkat do virtuálního světa. 
Ten jim totiž nabídne spoustu skvělých věcí, které 
třeba v  rodině nenacházejí: přátele (nebo jejich 
iluzi), přijetí, možnost sebeprezentace podle vlast-

ních představ, úspěch (ve hře, v počtu sledujících) 
a s  ním rostoucí sebevědomí, rozvoj dovedností 
(od znalosti cizího jazyka po strategické myšlení), 
snadné řešení problémů (někoho zablokovat 
na sociální síti nebo zastřelit ve hře) a mnoho další-
ho. Možnost uchýlit se v  případě neúspěchu 
v reálném světě do světa virtuálního, kde se člověk 
může mnohem snadněji schovat ve své bezpečné 
bublině, aniž by byl konfrontován s tím, že něco je 
nepříjemné nebo obtížné, atraktivitu virtuálního 
světa ještě posiluje. 

Navíc, schopnost sebekontroly se u dětí stále ještě 
rozvíjí a bude rozvíjet až do adolescence. „Bez 
kontroly ze strany rodičů a vnější podpory v podobě 
strukturovaného režimu dne je pro děti velmi těžké, 
aby samy udržely hranice,“ upozorňuje Mrázová. 
„Chování dítěte je pak často indikátorem dění 
v rodině: tím, že jej rodina začne řešit, může odhalit 
nějaké hlubší komunikační problémy,“ dodává.

Když mají problém dospělí
Někdy rodiče, kteří přijdou do naší ambulance se 
svým dítětem, sami užívají digitální technologie 
nezdravě. Neuvědomují si rizika sdělování informa-
cí na sociálních sítích (tzv. sharenting – kdy rodiče 
zveřejnují informace a fotografie svých dětí), 
nemají hranice ohledně užívání mobilu nebo 
počítače (např. že na sledování sociálních sítí nebo 
digitální hry je vymezený čas, jinak se věnujeme 
dění tady a teď; že při jídle se mobil nekontroluje 
ani neleží na jídelním stole; že existuje digitální 
večerka, po které už digitální technologie odkládá-
me apod.). 

A naopak, když si s  dětmi během preventivních 
programů povídáme o přínosech a rizicích sociál-
ních sítí a digitálních her, často to dokáží velmi 
dobře samy pojmenovat. Zdá se, že kdybychom tu 
měli použít teorii o digitálních přistěhovalcích 
a domorodcích, tak dnešní mladí rodiče jsou možná 
první generace digitálních domorodců, která ale 
vyrůstala v digitálním světě bez poučení, protože to 
jim jejich rodiče, digitální přistěhovalci, nedokázali 
nabídnout. Proto někteří nemají osvojená pravidla 
zdravého a bezpečného chování ve virtuálním 
světě. Dnešní děti by pak byly jakási druhá genera-
ce digitálních domorodců, která už s  tím, jak si 
virtuální svět osvojuje, dostává i informace 
o rizicích a bezpečnostních opatřeních. Může tak 
být nositelem digitální gramotnosti právě i vůči 
svým rodičům.

Kromě toho je tu ale ještě nezanedbatelné množ-
ství dospělých klientů, kteří se na nás obracejí kvůli 
on-line gamblingu. Do prostředí internetu se totiž 
přenesly v podstatě všechny formy hazardních her: 
od kasin s klasickými hazardními hrami, přes sázení 
na sportovní výsledky až po výherní automaty.   

Jsou tak dostupné na pár kliknutí, což se zvýraznilo 
ještě v období lockdownu.

„Gambling s sebou do rodiny nese nejen negativa 
spojená se závislostí jako takovou: kon�ikty ohled-
ně hraní, výkyvy nálad, nepřítomnost nebo „odpo-
jení“ rodiče, zatajování, lhaní, ale i ekonomické 
dopady a existenční nejistotu, jako nedostatek 
financí na zajištění potřeb členů rodiny, exekuce, 
ohrožení bydlení a podobně“ vyjmenovává další 
terapeutka Advaity Drahuše Tkáčová.

Tkáčová má v  Advaitě na starosti síť Krajských 
poraden pro závislosti, kde se setkává i s  problé-
movými hráči hazardních her. Uvádí příklad jedno-
ho klienta, říkejme mu Karel. "Karel přišel do porad-
ny zkroušený, v očích měl strach a zmatek. Do 
služby ho odeslal jeho psychiatr, kam Karel přišel 
v okamžiku, kdy už nevěděl co dál. Měl pocit, že by 
možná bylo lépe, kdyby nežil. Kdysi byl Karel veselý 
a společenský muž, měl hodně přátel, rád se bavil. 
Oženil se, měl děti. Pracoval jako dělník v továrně, 
ale vydělal vždy tolik peněz, aby se jemu a jeho 

rodině dobře žilo. Právě s kamarády zašel někdy 
rád posedět do hospody, trochu popili, zahráli si 
šipky, někdy zkusil také štěstí na automatu 
„co kdyby…“. Jeden z kamarádů mu ukázal, že auto-
maty je možné hrát také on-line, v dnešní době 
chytrých telefonů je to hračka, může hrát kdykoli
a kdekoli. A tak Karel začal. V počátku jen ve 
volných chvílích, postupem doby i v práci, hraním 
trávil všechen čas doma. Prohrával stále více a více 
peněz, nejdříve mu stačila výplata, pak si začal 
půjčovat od kamarádů, nakonec od nebankovních 
institucí. Už nebylo z čeho splácet a tak „vytloukal“ 
půjčku půjčkou. Vše prasklo, když prohrál najednou 
více než dvě stě tisíc korun, zhroutil se a vše řekl 
manželce. Jejich vztah, který byl však dlouhodobě 
poznamenán Karlovým lhaním a tím, že s rodinou 
netrávil skoro žádný čas, to nevydržel. Manželka 
vzala děti a odstěhovala se ke svým rodičům. Karel 
najednou zůstal sám, nevěděl, co bude dělat, chtěl 
by svůj starý život zpět. A tak mu nezbylo než začít 
znovu, v léčebně,“ vypráví Drahuše Tkáčová.

V  tomto případě patologické hazardní hraní vedlo 
k  rozvratu rodiny. Navíc dluhy, které vzniknou 
v manželství, se přenášejí i na manžela nebo man-
želku, což má další negativní dopad na rodinu. 
Ale i když k takovému rozkolu nedojde, gamblerství 
přináší na ostatní členy rodiny stigma, které se 
může projevit různě, často třeba v  podobě, že 
dětem problémových hráčů hazardních her se 
ostatní za to ve škole posmívají. Mentální „odpoje-
ní“ rodiče pak může být pro dítě vzorcem chování
 i zdrojem osamělosti, o nichž jsme mluvili výše. 
Závislostní chování se tedy v rodině může celkem 
snadno „dědit“.

Rodinná terapie
Protože závislosti mají zničující dopad nejen na 
závislého člověka, ale i na jeho blízké, vnímáme 
jako jeden z klíčových nástrojů rodinnou terapii. 
Zejména v  rodinách, kde rodiče přicházejí kvůli 
potížím dítěte, může velmi pomoci. Jak už jsme 
ukázali výše, chování dítěte bývá reakcí na chování 
a vztahy v  rodině, často i na závislostní chování 
rodičů.  Podle našich zkušeností ale ne každá 
rodina chce něco takového podstoupit. Snazší 
a méně bolestné je problém identifikovat v  dítěti 
než mluvit o tom, jak to máme my dospělí mezi 
sebou a sami se sebou. Přesto, pokud se o to rodina 
pokusí, může mnoho získat. „Nezdravé užívání 
digitálních technologií dětmi dává příležitost 
vyrůst, posunout se celé rodině,“ myslí si terapeut-
ka Mrázová.



Závislosti na technologiích v  období pandemie 
covid-19, kdy se velká část našich životů musela 
přesunout do prostředí internetu, vyvstaly jako 
významné téma. Pozornost společnosti se k němu 
obrátila zejména kvůli distanční výuce dětí, která 
se mnohdy přetvořila do celodenního hraní počíta-
čových her nebo sledování nejrůznějších obsahů 
na internetu a sociálních sítích. V Advaitě jsme se 
setkávali především s obavami rodičů a vyučujících 
o zdravý vývoj dětí a s  otázkami, jak nastavovat 
hranice, na nichž se shodnou dospělí i děti. Závis-
lostní chování spojené s digitálními technologiemi 
nebo internetem se ale netýká jen dětí – řada 
našich dospělých klientů se potýká se závislostí na 
on-line sázení, někteří i s  nadměrným hraním 
počítačových her. Závislost je snad vždy spojena 
s blízkými vztahy – může sytit něco, co v nich není, 
a stejně tak je i devastuje. V  následujícím článku 
se s  kolegyněmi z  našich služeb zamýšlíme nad 
klienty v kontextu rodiny, tak jak se s nimi v praxi 
setkáváme.

Na začátek si pro pořádek definujme pojem závis-
lost. „O závislosti hovoříme obvykle v situacích, kdy 
jedinec není opakovaně schopen kontrolovat určitý 
typ jednání, jenž se vyznačuje značnou mírou 
kompulzivity, a pokračuje v něm i přesto, že si tím 
prokazatelně škodí,“ vysvětluje kniha Online závis-
losti od Lukase Blinky (2015:21). V adiktologii se 
také pro definování závislosti používá definice 
Marka Gri�thse, která říká, že jakékoliv chování, 
které vykazuje následujících šest symptomů, je 
možné považovat za závislost:

1. salience – tedy to, že daná činnost postupně 
nabývá na významu v  životě člověka. Ten tráví 
většinu času jejím vykonáváním nebo úvahami 
o ní.
2. změny nálady – daná činnost jedinci přináší 
vzrušení, úlevu apod.,
3. tolerance – jedinec potřebuje stále více dané 
činnosti nebo látky k tomu, aby dosáhl požadova-
ného účinku,
4. syndrom z odnětí – nepříjemné stavy, které se 
dostavují, když se člověk dané činnosti věnovat 
nemůže. Obvykle to bývá podrážděnost, nálado-
vost, u některých návykových látek také fyzické 
abstinenční příznaky.
5. kon�ikt – ohledně dané aktivity, a to jak napří-
klad s  blízkými nebo ve škole či zaměstnání, tak 
sám se sebou (výčitky svědomí, pocit ztráty kon- 
troly), 
6. relaps – přerušení abstinence a návrat 
k původním vzorcům chování (Blinka 2015).

Tato definice je dostatečně široká na to, aby se do 
ní vešly nejen závislosti na látkách, ale i takzvané 
nelátkové nebo behaviorální závislosti, tedy závis-
losti na činnostech. To, že se můžeme stát závislí
i na nějaké činnosti, vysvětluje neurobiologický 
pohled na závislost: závislost vnímá jako postup-

nou přeměnu tzv. systému odměny v  našem 
mozku, který za normálních okolností pomáhá 
k  přežití, protože reaguje na „přirozené odměny“ 
jako sex, potrava nebo partner a vyvolává v  nás 
příjemné pocity. Závislost pak znamená, že člověk 
při kontaktu s podněty, které příjemné pocity vyvo-
lávají, ztrácí kontrolu a nedokáže si slast omezit, 
odložit na později či zcela odepřít. Tyto pocity slasti 
vyvolávají všechny návykové látky (každá s trochu 
jiným mechanismem), ale i některé činnosti – větši-
nou ty, které nám dávají euforický pocit úspěchu 
a ocenění. Ten nám internetové aplikace dokáží 
poskytovat mnoha způsoby: jako úspěch v počíta-
čové hře, lajky na sociálních sítích nebo výhra 
v on-line ruletě, a díky personalizaci obsahů 
a reklam to dělají čím dál účinněji.

Rodiče a děti: generační rozdíly v užívání
Užívání digitálních technologií a internetu je do 
určité míry stále ještě odlišné v  různých genera-
cích. Na to poukazuje teorie digitálních přistěhoval-
ců, domorodců a uprchlíků, s  níž přišel Američan 
Marc Prensky. Ta – zjednodušeně – říká, že dnešní 
děti a mládež (v západním, bohatém světě) se rodí 
do světa komunikačních technologií, a proto toto 
prostředí a způsob komunikace považují za 
integrální a nezbytnou součást života, v ní vyrůstají 
a utvářejí sebe sama. Generace jejich rodičů jsou 
digitální přistěhovalci – tedy ti, kdo vyrůstali 
v jiném prostředí a světu digitálních technologií se 
museli přizpůsobit, a zvládli to. Počítače a mobily 
používají především k  práci, vnímají hranici mezi 
svým časem s  technologiemi a časem, kdy je 
naopak neužívají. Digitální uprchlíci jsou pak ti, 
komu příchod informačních a komunikačních tech-
nologií, automatizace a umělé inteligence narušil 
jejich způsob života nebo třeba práci. Znamená to 
mimo jiné i to, že děti a rodiče ohledně digitálních 
technologií mluví jiným jazykem, mají jiná očekává-
ní a jiné hodnoty a že často děti a mladí lidé umí 
technologie používat lépe než jejich rodiče 
(Prensky 2001).

Prensky se svou teorií přišel v roce 2001 – musíme 
tedy nutně počítat s tím, že digitálních domorodců 
stále přibývá a že alespoň někteří dnešní rodiče 
jsou digitálně velmi gramotní, jak ostatně poukazují 
i některé další studie (viz Ševčíková 2014:163). 
Dostupnost  technologií a internetu se nicméně 
celosvětově dosti liší, nemůžeme předpokládat 
stejný vývoj u nás jako v Americe. Pokud bychom 
hledali data z  ČR, můžeme využít zjištění evrop-
ského výzkumu EU Kids Online. Ten se v roce 2020 
ptal dětí ve věku 9-16 let z  19 evropských zemí 
mimo jiné na to, jak často se jejich rodiče zajímají o 
jejich aktivitu na internetu. Více než polovina 
(56 %) českých dětí řekla, že s  nimi rodiče nikdy 
nebo jen zřídka mluví o tom, co dělají na internetu 
(odpověď „často nebo velmi často“ udalo 16 % 
dětí), což je mnohem více než průměr sledovaných 

zemí: odpověď „nikdy nebo jen zřídka“ udalo 31 % 
dětí. Podle výzkumu se přitom na internet denně 
připojilo 84 % dotazovaných dětí přes chytrý 
telefon, přes počítač 45 % dětí (Smahel a kolektiv 
2020). Drtivá většina českých dětí se na internet 
připojuje z  domova a přes zařízení, která jim 
poskytnou jejich rodiče či obdobní pečovatelé 
(Ševčíková 2014). Co se týká času, který české děti 
dle vlastního odhadu na internetu průměrně stráví, 
je to 134 minut v  běžném dni. Na druhou stranu, 
třetina dětí a dospívajících (29 %) uvedla, že jsou 
na svých telefonech online „skoro celou dobu“.  

Výzkum EU Kids Online 2020 ve výsledku přinesl 
celkem rozporuplné výsledky: čeští rodiče se pova-
žují za celkem kompetentní v této oblasti, přesto se 
dle mínění dětí o činnost svých potomků na inter-
netu příliš nezajímají. Jsou to oni, kdo dětem 
poskytují přístroje a připojení, nicméně jen v malé 
míře užívají různé restriktivní aplikace, které 
by dětem omezovaly jejich užívání internetu. (Jaký 
vliv bude mít např. diskuse kolem filmu V síti nebo 
dopadů distanční výuky, zatím nevíme.)

V pokoji je bezpečno
Celoevropská studie ESPAD, která dlouhodobě 
sleduje užívání návykových látek mezi mládeží 
a poukazuje na jeho pokles, uvádí: „Pokles v užívá-
ní návykových látek je dáván do souvislosti                     
s tzv. digitální revolucí charakterizovanou nárůs-
tem on-line komunikace a užívání nových (mobil-
ních) technologií. Spíše než samotný vliv technolo-
gií a internetu zde roli hraje spíše pokles                        
face-to-face komunikace s vrstevníky a trávení 
volného času osobním kontaktem s nimi, doprová-
zený vyšší mírou rodičovské kontroly.“ 
(Chomynová, Csémy a Mravčík 2020:18)

Jak jsme ale již viděli, reálná míra kontroly je 
poměrně nízká. Funguje tu to, čemu britská sociál-
ní psycholožka Sonia Livingstone, mimochodem 
jedna z autorek studie EU Kids Online, říká „kultura 
dětského pokoje“. Díky přítomnosti digitálních 
médií s připojením na internet nejen v domácnosti, 
ale i ve vlastním pokoji, děti pobývají čím dál více 
doma, ve svém prostředí. Dětský pokoj je stále 
považován za bezpečné místo, kam dítě může 
uniknout třeba před vnějším světem nebo rodiči, 
kde může být samo se sebou a kam si může přivést 
kamarády. Digitální média ale najednou do kdysi 
bezpečného dětského pokoje přinášejí kontakt 
s  vnějším světem i s  jeho riziky, před nimiž je ve 
venkovním světě rodiče chtějí ochránit (Ševčíková 
2014). 

Nechme stranou téma nejrůznějších rizik v kyber-
prostoru jako je kyberšikana, sexuální zneužívání 
dětí, nebezpečné pronásledování (kyberstalking), 
krádež identity nebo vydírání. I když se zaměříme 
pouze na závislostní chování, i zde se setkáváme 
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s  vírou rodičů, že to, že jejich dítě tráví čas na 
počítači či mobilu, je dobré. Rodiče, kteří přicházejí 
se svým dítětem do naší ambulance poradit se 
ohledně toho, že jejich dítě tráví nadměrné množ-
ství času u počítače nebo mobilu, poměrně dlouho 
právě tuto činnost schvalovali nebo aspoň tolero-
vali. Byli spokojení s  tím, že jejich dítě je doma, 
zabaví se internetem, nežádá si jejich pozornost, 
nezlobí – prostě je hodné. Teprve až později rodiče 
zpozorovali, že dítě tráví na počítači nebo mobilu 
nadměrné množství času a nedokáže se od něj 
odtrhnout kvůli jiným činnostem a úkolům. Tehdy 
přišel kon�ikt, protože pro dítě bylo obtížné pocho-
pit, že to, co nejprve rodiče schvalovali, je najednou 
problém. Práce na zlepšení situace totiž mimo jiné 
znamená vytvořit nějaká pravidla, hranice a sankce 
– a ty tam předtím nebyly. Dodržování domluve-
ných pravidel je těžké jak pro děti, tak i pro rodiče.

Barbora Mrázová, terapeutka z  adiktologické 
ambulance Advaita, která pracuje s dětskými klien-
ty a jejich rodinami, popisuje typický příklad chlap-
ce, který má problémy s  nadměrným hraním 
počítačových her. Honzovi je čtrnáct let, má ADHD 
a jeho hraní se v době lockdownu hodně zhoršilo. 
Když mu matka hraní zakazovala, začal se chovat 
agresivně. „Kvůli covidu nemohl chodit na sportov-
ní kroužek, kde se dřív vybil a zklidnil. Doma neměl 
co dělat, takže volný čas vyplňoval hraním. 
U distanční výuky se mu kvůli poruše pozornosti 
nedařilo soustředit, takže sice byl připojený na 
on-line hodinu, ale paralelně s  tím hrál hry, nebo 
aspoň na hraní myslel,“ popisuje Mrázová. Honza 
žije jen s matkou, která mu nedokáže úplně důsled-
ně nastavit hranice. Jednou je přísná, jindy benevo-
lentní. I pro ni byla situace kolem protiepidemic-
kých omezení náročná. Terapie se proto zaměřuje 
na to, aby oba dokázali dodržet dohodnutá pravi-
dla. „S návratem do školy i volnočasových aktivit se 
Honzovo hraní trošku omezilo. Uvidíme, jak to bude 
dál. Spousta rodin s  návratem dětí do školy 
a do kroužků mluví o tom, že problémy jako zázra-
kem zmizely. To se ale týká těch dětí, kterým 
se ještě závislost nerozvinula,“ dodává Mrázová.

Závislost jako symptom problémů 
v rodině
Z  naší praxe v Advaitě vidíme, že pro řadu dětí 
je hraní počítačových her únik před něčím tíživým 
v  realitě rodinných vztahů. To ilustrují následující 
střípky z naší praxe. 

Jedenáctiletý  chlapec žije s  otcem v  domě na 
samotě. Kvůli omezeným možnostem dopravy do 
města nechodí na žádné kroužky ani netráví čas 
s  kamarády – otec by totiž na něj musel po práci 
čekat ve městě. Volný čas proto vyplňuje hraním 
počítačových her nebo touláním se sám po lese 
v okolí. Jeho otec také hraje počítačové hry. Hraní 
her je pro tohoto chlapce únikem před samotou, 

a to jak fyzickou (život v odlehlém místě), tak i vzta-
hovou (s otcem).

Druhým příkladem je devítiletý chlapec z menšího 
města. Ten má celou řadu volnočasových aktivit, 
i tak ale hraním her stráví nadměrné množství času, 
ráno je nevyspalý a jeho výkon ve škole klesá. Hry 
mu pomáhají zvládnout situaci, kdy matka je kvůli 
závažné nemoci nepřítomná a otec, povoláním 
programátor, také tráví hodně času na počítači. 

Příkladem do třetice může být již dospělá klientka, 
která se na nás obrátila kvůli drogové závislosti, ale 
při terapii mluvila o tom, že v  dětství pro ni byl 
stěžejní traumatizující zážitek to, že rodiče nebyli 
přítomni: matka opět byla dlouhodobě nemocná, 
otec se většinu času věnoval hraní počítačových 
her.

Rizikových faktorů pro vznik závislosti na digitál-
ních technologiích je celá řada, od těch na úrovni 
jedince (jako například impulsivita, depresivní 
a úzkostné ladění nebo nedostatek sebevědomí) až 
po celospolečenský kontext (dostupnost technolo-
gií, hodnoty spojené se sociálními sítěmi nebo 
hraním digitálních her, legislativa a regulace medi-
álních obsahů atd.) (Blinka 2015). Rodina je ale 
mocným formujícím činitelem v  životě dítěte, 
a to jak specificky v oblasti nakládání s digitálními 
technologiemi, tak i šířeji v  rozvoji sociálních 
a komunikačních dovedností. 

Kanadský lékař a adiktolog Gabor Maté říká, že 
závislost je vlastně reakcí na nějaké prožité 
trauma. Podle něj jsou pro nás jako lidské bytosti 
od narození klíčové dvě potřeby (samozřejmě 
kromě těch fyzických): attachment a autenticita. 
Attachment je vazba mezi dítětem a osobou, která 
o něj pečuje. Je to potřeba být milován a opečová-
ván, být přijat – která se evolučně vyvinula, protože 
bez péče by lidská mláďata zahynula. Druhá klíčo-
vá potřeba, autenticita, znamená být v kontaktu se 
svými pocity – uvědomovat si, co cítím, kdo jsem, 
a být schopen to vyjádřit. Když je některá z těchto 
potřeb nenaplněna (což se podle Matého často 
děje: už jako děti se učíme obětovat svou autentici-
tu, abychom si udrželi lásku rodičů), vzniká trauma 
a prostor pro závislost – protože hledáme něco, co 
nám pomůže attachment nebo autenticitu zažít 
(Maté, 2021). Matého pohled tedy jasně dává do 
souvislosti závislost, trauma a rodinné vztahy.

Z  naší praxe vyplývá, že pokud rodiče nedokáží 
dobře komunikovat o potřebách jednotlivých členů 
rodiny i rodiny jako celku, o hranicích a o pravi-
dlech, neumějí pracovat s emocemi a mluvit o nich, 
nedokáží zdravě řešit potíže, netráví společně čas 
atd., pak mohou děti utíkat do virtuálního světa. 
Ten jim totiž nabídne spoustu skvělých věcí, které 
třeba v  rodině nenacházejí: přátele (nebo jejich 
iluzi), přijetí, možnost sebeprezentace podle vlast-

ních představ, úspěch (ve hře, v počtu sledujících) 
a s  ním rostoucí sebevědomí, rozvoj dovedností 
(od znalosti cizího jazyka po strategické myšlení), 
snadné řešení problémů (někoho zablokovat 
na sociální síti nebo zastřelit ve hře) a mnoho další-
ho. Možnost uchýlit se v  případě neúspěchu 
v reálném světě do světa virtuálního, kde se člověk 
může mnohem snadněji schovat ve své bezpečné 
bublině, aniž by byl konfrontován s tím, že něco je 
nepříjemné nebo obtížné, atraktivitu virtuálního 
světa ještě posiluje. 

Navíc, schopnost sebekontroly se u dětí stále ještě 
rozvíjí a bude rozvíjet až do adolescence. „Bez 
kontroly ze strany rodičů a vnější podpory v podobě 
strukturovaného režimu dne je pro děti velmi těžké, 
aby samy udržely hranice,“ upozorňuje Mrázová. 
„Chování dítěte je pak často indikátorem dění 
v rodině: tím, že jej rodina začne řešit, může odhalit 
nějaké hlubší komunikační problémy,“ dodává.

Když mají problém dospělí
Někdy rodiče, kteří přijdou do naší ambulance se 
svým dítětem, sami užívají digitální technologie 
nezdravě. Neuvědomují si rizika sdělování informa-
cí na sociálních sítích (tzv. sharenting – kdy rodiče 
zveřejnují informace a fotografie svých dětí), 
nemají hranice ohledně užívání mobilu nebo 
počítače (např. že na sledování sociálních sítí nebo 
digitální hry je vymezený čas, jinak se věnujeme 
dění tady a teď; že při jídle se mobil nekontroluje 
ani neleží na jídelním stole; že existuje digitální 
večerka, po které už digitální technologie odkládá-
me apod.). 

A naopak, když si s  dětmi během preventivních 
programů povídáme o přínosech a rizicích sociál-
ních sítí a digitálních her, často to dokáží velmi 
dobře samy pojmenovat. Zdá se, že kdybychom tu 
měli použít teorii o digitálních přistěhovalcích 
a domorodcích, tak dnešní mladí rodiče jsou možná 
první generace digitálních domorodců, která ale 
vyrůstala v digitálním světě bez poučení, protože to 
jim jejich rodiče, digitální přistěhovalci, nedokázali 
nabídnout. Proto někteří nemají osvojená pravidla 
zdravého a bezpečného chování ve virtuálním 
světě. Dnešní děti by pak byly jakási druhá genera-
ce digitálních domorodců, která už s  tím, jak si 
virtuální svět osvojuje, dostává i informace 
o rizicích a bezpečnostních opatřeních. Může tak 
být nositelem digitální gramotnosti právě i vůči 
svým rodičům.

Kromě toho je tu ale ještě nezanedbatelné množ-
ství dospělých klientů, kteří se na nás obracejí kvůli 
on-line gamblingu. Do prostředí internetu se totiž 
přenesly v podstatě všechny formy hazardních her: 
od kasin s klasickými hazardními hrami, přes sázení 
na sportovní výsledky až po výherní automaty.   

Jsou tak dostupné na pár kliknutí, což se zvýraznilo 
ještě v období lockdownu.

„Gambling s sebou do rodiny nese nejen negativa 
spojená se závislostí jako takovou: kon�ikty ohled-
ně hraní, výkyvy nálad, nepřítomnost nebo „odpo-
jení“ rodiče, zatajování, lhaní, ale i ekonomické 
dopady a existenční nejistotu, jako nedostatek 
financí na zajištění potřeb členů rodiny, exekuce, 
ohrožení bydlení a podobně“ vyjmenovává další 
terapeutka Advaity Drahuše Tkáčová.

Tkáčová má v  Advaitě na starosti síť Krajských 
poraden pro závislosti, kde se setkává i s  problé-
movými hráči hazardních her. Uvádí příklad jedno-
ho klienta, říkejme mu Karel. "Karel přišel do porad-
ny zkroušený, v očích měl strach a zmatek. Do 
služby ho odeslal jeho psychiatr, kam Karel přišel 
v okamžiku, kdy už nevěděl co dál. Měl pocit, že by 
možná bylo lépe, kdyby nežil. Kdysi byl Karel veselý 
a společenský muž, měl hodně přátel, rád se bavil. 
Oženil se, měl děti. Pracoval jako dělník v továrně, 
ale vydělal vždy tolik peněz, aby se jemu a jeho 

rodině dobře žilo. Právě s kamarády zašel někdy 
rád posedět do hospody, trochu popili, zahráli si 
šipky, někdy zkusil také štěstí na automatu 
„co kdyby…“. Jeden z kamarádů mu ukázal, že auto-
maty je možné hrát také on-line, v dnešní době 
chytrých telefonů je to hračka, může hrát kdykoli
a kdekoli. A tak Karel začal. V počátku jen ve 
volných chvílích, postupem doby i v práci, hraním 
trávil všechen čas doma. Prohrával stále více a více 
peněz, nejdříve mu stačila výplata, pak si začal 
půjčovat od kamarádů, nakonec od nebankovních 
institucí. Už nebylo z čeho splácet a tak „vytloukal“ 
půjčku půjčkou. Vše prasklo, když prohrál najednou 
více než dvě stě tisíc korun, zhroutil se a vše řekl 
manželce. Jejich vztah, který byl však dlouhodobě 
poznamenán Karlovým lhaním a tím, že s rodinou 
netrávil skoro žádný čas, to nevydržel. Manželka 
vzala děti a odstěhovala se ke svým rodičům. Karel 
najednou zůstal sám, nevěděl, co bude dělat, chtěl 
by svůj starý život zpět. A tak mu nezbylo než začít 
znovu, v léčebně,“ vypráví Drahuše Tkáčová.

V  tomto případě patologické hazardní hraní vedlo 
k  rozvratu rodiny. Navíc dluhy, které vzniknou 
v manželství, se přenášejí i na manžela nebo man-
želku, což má další negativní dopad na rodinu. 
Ale i když k takovému rozkolu nedojde, gamblerství 
přináší na ostatní členy rodiny stigma, které se 
může projevit různě, často třeba v  podobě, že 
dětem problémových hráčů hazardních her se 
ostatní za to ve škole posmívají. Mentální „odpoje-
ní“ rodiče pak může být pro dítě vzorcem chování
 i zdrojem osamělosti, o nichž jsme mluvili výše. 
Závislostní chování se tedy v rodině může celkem 
snadno „dědit“.

Rodinná terapie
Protože závislosti mají zničující dopad nejen na 
závislého člověka, ale i na jeho blízké, vnímáme 
jako jeden z klíčových nástrojů rodinnou terapii. 
Zejména v  rodinách, kde rodiče přicházejí kvůli 
potížím dítěte, může velmi pomoci. Jak už jsme 
ukázali výše, chování dítěte bývá reakcí na chování 
a vztahy v  rodině, často i na závislostní chování 
rodičů.  Podle našich zkušeností ale ne každá 
rodina chce něco takového podstoupit. Snazší 
a méně bolestné je problém identifikovat v  dítěti 
než mluvit o tom, jak to máme my dospělí mezi 
sebou a sami se sebou. Přesto, pokud se o to rodina 
pokusí, může mnoho získat. „Nezdravé užívání 
digitálních technologií dětmi dává příležitost 
vyrůst, posunout se celé rodině,“ myslí si terapeut-
ka Mrázová.



Závislosti na technologiích v  období pandemie 
covid-19, kdy se velká část našich životů musela 
přesunout do prostředí internetu, vyvstaly jako 
významné téma. Pozornost společnosti se k němu 
obrátila zejména kvůli distanční výuce dětí, která 
se mnohdy přetvořila do celodenního hraní počíta-
čových her nebo sledování nejrůznějších obsahů 
na internetu a sociálních sítích. V Advaitě jsme se 
setkávali především s obavami rodičů a vyučujících 
o zdravý vývoj dětí a s  otázkami, jak nastavovat 
hranice, na nichž se shodnou dospělí i děti. Závis-
lostní chování spojené s digitálními technologiemi 
nebo internetem se ale netýká jen dětí – řada 
našich dospělých klientů se potýká se závislostí na 
on-line sázení, někteří i s  nadměrným hraním 
počítačových her. Závislost je snad vždy spojena 
s blízkými vztahy – může sytit něco, co v nich není, 
a stejně tak je i devastuje. V  následujícím článku 
se s  kolegyněmi z  našich služeb zamýšlíme nad 
klienty v kontextu rodiny, tak jak se s nimi v praxi 
setkáváme.

Na začátek si pro pořádek definujme pojem závis-
lost. „O závislosti hovoříme obvykle v situacích, kdy 
jedinec není opakovaně schopen kontrolovat určitý 
typ jednání, jenž se vyznačuje značnou mírou 
kompulzivity, a pokračuje v něm i přesto, že si tím 
prokazatelně škodí,“ vysvětluje kniha Online závis-
losti od Lukase Blinky (2015:21). V adiktologii se 
také pro definování závislosti používá definice 
Marka Gri�thse, která říká, že jakékoliv chování, 
které vykazuje následujících šest symptomů, je 
možné považovat za závislost:

1. salience – tedy to, že daná činnost postupně 
nabývá na významu v  životě člověka. Ten tráví 
většinu času jejím vykonáváním nebo úvahami 
o ní.
2. změny nálady – daná činnost jedinci přináší 
vzrušení, úlevu apod.,
3. tolerance – jedinec potřebuje stále více dané 
činnosti nebo látky k tomu, aby dosáhl požadova-
ného účinku,
4. syndrom z odnětí – nepříjemné stavy, které se 
dostavují, když se člověk dané činnosti věnovat 
nemůže. Obvykle to bývá podrážděnost, nálado-
vost, u některých návykových látek také fyzické 
abstinenční příznaky.
5. kon�ikt – ohledně dané aktivity, a to jak napří-
klad s  blízkými nebo ve škole či zaměstnání, tak 
sám se sebou (výčitky svědomí, pocit ztráty kon- 
troly), 
6. relaps – přerušení abstinence a návrat 
k původním vzorcům chování (Blinka 2015).

Tato definice je dostatečně široká na to, aby se do 
ní vešly nejen závislosti na látkách, ale i takzvané 
nelátkové nebo behaviorální závislosti, tedy závis-
losti na činnostech. To, že se můžeme stát závislí
i na nějaké činnosti, vysvětluje neurobiologický 
pohled na závislost: závislost vnímá jako postup-

nou přeměnu tzv. systému odměny v  našem 
mozku, který za normálních okolností pomáhá 
k  přežití, protože reaguje na „přirozené odměny“ 
jako sex, potrava nebo partner a vyvolává v  nás 
příjemné pocity. Závislost pak znamená, že člověk 
při kontaktu s podněty, které příjemné pocity vyvo-
lávají, ztrácí kontrolu a nedokáže si slast omezit, 
odložit na později či zcela odepřít. Tyto pocity slasti 
vyvolávají všechny návykové látky (každá s trochu 
jiným mechanismem), ale i některé činnosti – větši-
nou ty, které nám dávají euforický pocit úspěchu 
a ocenění. Ten nám internetové aplikace dokáží 
poskytovat mnoha způsoby: jako úspěch v počíta-
čové hře, lajky na sociálních sítích nebo výhra 
v on-line ruletě, a díky personalizaci obsahů 
a reklam to dělají čím dál účinněji.

Rodiče a děti: generační rozdíly v užívání
Užívání digitálních technologií a internetu je do 
určité míry stále ještě odlišné v  různých genera-
cích. Na to poukazuje teorie digitálních přistěhoval-
ců, domorodců a uprchlíků, s  níž přišel Američan 
Marc Prensky. Ta – zjednodušeně – říká, že dnešní 
děti a mládež (v západním, bohatém světě) se rodí 
do světa komunikačních technologií, a proto toto 
prostředí a způsob komunikace považují za 
integrální a nezbytnou součást života, v ní vyrůstají 
a utvářejí sebe sama. Generace jejich rodičů jsou 
digitální přistěhovalci – tedy ti, kdo vyrůstali 
v jiném prostředí a světu digitálních technologií se 
museli přizpůsobit, a zvládli to. Počítače a mobily 
používají především k  práci, vnímají hranici mezi 
svým časem s  technologiemi a časem, kdy je 
naopak neužívají. Digitální uprchlíci jsou pak ti, 
komu příchod informačních a komunikačních tech-
nologií, automatizace a umělé inteligence narušil 
jejich způsob života nebo třeba práci. Znamená to 
mimo jiné i to, že děti a rodiče ohledně digitálních 
technologií mluví jiným jazykem, mají jiná očekává-
ní a jiné hodnoty a že často děti a mladí lidé umí 
technologie používat lépe než jejich rodiče 
(Prensky 2001).

Prensky se svou teorií přišel v roce 2001 – musíme 
tedy nutně počítat s tím, že digitálních domorodců 
stále přibývá a že alespoň někteří dnešní rodiče 
jsou digitálně velmi gramotní, jak ostatně poukazují 
i některé další studie (viz Ševčíková 2014:163). 
Dostupnost  technologií a internetu se nicméně 
celosvětově dosti liší, nemůžeme předpokládat 
stejný vývoj u nás jako v Americe. Pokud bychom 
hledali data z  ČR, můžeme využít zjištění evrop-
ského výzkumu EU Kids Online. Ten se v roce 2020 
ptal dětí ve věku 9-16 let z  19 evropských zemí 
mimo jiné na to, jak často se jejich rodiče zajímají o 
jejich aktivitu na internetu. Více než polovina 
(56 %) českých dětí řekla, že s  nimi rodiče nikdy 
nebo jen zřídka mluví o tom, co dělají na internetu 
(odpověď „často nebo velmi často“ udalo 16 % 
dětí), což je mnohem více než průměr sledovaných 

zemí: odpověď „nikdy nebo jen zřídka“ udalo 31 % 
dětí. Podle výzkumu se přitom na internet denně 
připojilo 84 % dotazovaných dětí přes chytrý 
telefon, přes počítač 45 % dětí (Smahel a kolektiv 
2020). Drtivá většina českých dětí se na internet 
připojuje z  domova a přes zařízení, která jim 
poskytnou jejich rodiče či obdobní pečovatelé 
(Ševčíková 2014). Co se týká času, který české děti 
dle vlastního odhadu na internetu průměrně stráví, 
je to 134 minut v  běžném dni. Na druhou stranu, 
třetina dětí a dospívajících (29 %) uvedla, že jsou 
na svých telefonech online „skoro celou dobu“.  

Výzkum EU Kids Online 2020 ve výsledku přinesl 
celkem rozporuplné výsledky: čeští rodiče se pova-
žují za celkem kompetentní v této oblasti, přesto se 
dle mínění dětí o činnost svých potomků na inter-
netu příliš nezajímají. Jsou to oni, kdo dětem 
poskytují přístroje a připojení, nicméně jen v malé 
míře užívají různé restriktivní aplikace, které 
by dětem omezovaly jejich užívání internetu. (Jaký 
vliv bude mít např. diskuse kolem filmu V síti nebo 
dopadů distanční výuky, zatím nevíme.)

V pokoji je bezpečno
Celoevropská studie ESPAD, která dlouhodobě 
sleduje užívání návykových látek mezi mládeží 
a poukazuje na jeho pokles, uvádí: „Pokles v užívá-
ní návykových látek je dáván do souvislosti                     
s tzv. digitální revolucí charakterizovanou nárůs-
tem on-line komunikace a užívání nových (mobil-
ních) technologií. Spíše než samotný vliv technolo-
gií a internetu zde roli hraje spíše pokles                        
face-to-face komunikace s vrstevníky a trávení 
volného času osobním kontaktem s nimi, doprová-
zený vyšší mírou rodičovské kontroly.“ 
(Chomynová, Csémy a Mravčík 2020:18)

Jak jsme ale již viděli, reálná míra kontroly je 
poměrně nízká. Funguje tu to, čemu britská sociál-
ní psycholožka Sonia Livingstone, mimochodem 
jedna z autorek studie EU Kids Online, říká „kultura 
dětského pokoje“. Díky přítomnosti digitálních 
médií s připojením na internet nejen v domácnosti, 
ale i ve vlastním pokoji, děti pobývají čím dál více 
doma, ve svém prostředí. Dětský pokoj je stále 
považován za bezpečné místo, kam dítě může 
uniknout třeba před vnějším světem nebo rodiči, 
kde může být samo se sebou a kam si může přivést 
kamarády. Digitální média ale najednou do kdysi 
bezpečného dětského pokoje přinášejí kontakt 
s  vnějším světem i s  jeho riziky, před nimiž je ve 
venkovním světě rodiče chtějí ochránit (Ševčíková 
2014). 

Nechme stranou téma nejrůznějších rizik v kyber-
prostoru jako je kyberšikana, sexuální zneužívání 
dětí, nebezpečné pronásledování (kyberstalking), 
krádež identity nebo vydírání. I když se zaměříme 
pouze na závislostní chování, i zde se setkáváme 
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s  vírou rodičů, že to, že jejich dítě tráví čas na 
počítači či mobilu, je dobré. Rodiče, kteří přicházejí 
se svým dítětem do naší ambulance poradit se 
ohledně toho, že jejich dítě tráví nadměrné množ-
ství času u počítače nebo mobilu, poměrně dlouho 
právě tuto činnost schvalovali nebo aspoň tolero-
vali. Byli spokojení s  tím, že jejich dítě je doma, 
zabaví se internetem, nežádá si jejich pozornost, 
nezlobí – prostě je hodné. Teprve až později rodiče 
zpozorovali, že dítě tráví na počítači nebo mobilu 
nadměrné množství času a nedokáže se od něj 
odtrhnout kvůli jiným činnostem a úkolům. Tehdy 
přišel kon�ikt, protože pro dítě bylo obtížné pocho-
pit, že to, co nejprve rodiče schvalovali, je najednou 
problém. Práce na zlepšení situace totiž mimo jiné 
znamená vytvořit nějaká pravidla, hranice a sankce 
– a ty tam předtím nebyly. Dodržování domluve-
ných pravidel je těžké jak pro děti, tak i pro rodiče.

Barbora Mrázová, terapeutka z  adiktologické 
ambulance Advaita, která pracuje s dětskými klien-
ty a jejich rodinami, popisuje typický příklad chlap-
ce, který má problémy s  nadměrným hraním 
počítačových her. Honzovi je čtrnáct let, má ADHD 
a jeho hraní se v době lockdownu hodně zhoršilo. 
Když mu matka hraní zakazovala, začal se chovat 
agresivně. „Kvůli covidu nemohl chodit na sportov-
ní kroužek, kde se dřív vybil a zklidnil. Doma neměl 
co dělat, takže volný čas vyplňoval hraním. 
U distanční výuky se mu kvůli poruše pozornosti 
nedařilo soustředit, takže sice byl připojený na 
on-line hodinu, ale paralelně s  tím hrál hry, nebo 
aspoň na hraní myslel,“ popisuje Mrázová. Honza 
žije jen s matkou, která mu nedokáže úplně důsled-
ně nastavit hranice. Jednou je přísná, jindy benevo-
lentní. I pro ni byla situace kolem protiepidemic-
kých omezení náročná. Terapie se proto zaměřuje 
na to, aby oba dokázali dodržet dohodnutá pravi-
dla. „S návratem do školy i volnočasových aktivit se 
Honzovo hraní trošku omezilo. Uvidíme, jak to bude 
dál. Spousta rodin s  návratem dětí do školy 
a do kroužků mluví o tom, že problémy jako zázra-
kem zmizely. To se ale týká těch dětí, kterým 
se ještě závislost nerozvinula,“ dodává Mrázová.

Závislost jako symptom problémů 
v rodině
Z  naší praxe v Advaitě vidíme, že pro řadu dětí 
je hraní počítačových her únik před něčím tíživým 
v  realitě rodinných vztahů. To ilustrují následující 
střípky z naší praxe. 

Jedenáctiletý  chlapec žije s  otcem v  domě na 
samotě. Kvůli omezeným možnostem dopravy do 
města nechodí na žádné kroužky ani netráví čas 
s  kamarády – otec by totiž na něj musel po práci 
čekat ve městě. Volný čas proto vyplňuje hraním 
počítačových her nebo touláním se sám po lese 
v okolí. Jeho otec také hraje počítačové hry. Hraní 
her je pro tohoto chlapce únikem před samotou, 

a to jak fyzickou (život v odlehlém místě), tak i vzta-
hovou (s otcem).

Druhým příkladem je devítiletý chlapec z menšího 
města. Ten má celou řadu volnočasových aktivit, 
i tak ale hraním her stráví nadměrné množství času, 
ráno je nevyspalý a jeho výkon ve škole klesá. Hry 
mu pomáhají zvládnout situaci, kdy matka je kvůli 
závažné nemoci nepřítomná a otec, povoláním 
programátor, také tráví hodně času na počítači. 

Příkladem do třetice může být již dospělá klientka, 
která se na nás obrátila kvůli drogové závislosti, ale 
při terapii mluvila o tom, že v  dětství pro ni byl 
stěžejní traumatizující zážitek to, že rodiče nebyli 
přítomni: matka opět byla dlouhodobě nemocná, 
otec se většinu času věnoval hraní počítačových 
her.

Rizikových faktorů pro vznik závislosti na digitál-
ních technologiích je celá řada, od těch na úrovni 
jedince (jako například impulsivita, depresivní 
a úzkostné ladění nebo nedostatek sebevědomí) až 
po celospolečenský kontext (dostupnost technolo-
gií, hodnoty spojené se sociálními sítěmi nebo 
hraním digitálních her, legislativa a regulace medi-
álních obsahů atd.) (Blinka 2015). Rodina je ale 
mocným formujícím činitelem v  životě dítěte, 
a to jak specificky v oblasti nakládání s digitálními 
technologiemi, tak i šířeji v  rozvoji sociálních 
a komunikačních dovedností. 

Kanadský lékař a adiktolog Gabor Maté říká, že 
závislost je vlastně reakcí na nějaké prožité 
trauma. Podle něj jsou pro nás jako lidské bytosti 
od narození klíčové dvě potřeby (samozřejmě 
kromě těch fyzických): attachment a autenticita. 
Attachment je vazba mezi dítětem a osobou, která 
o něj pečuje. Je to potřeba být milován a opečová-
ván, být přijat – která se evolučně vyvinula, protože 
bez péče by lidská mláďata zahynula. Druhá klíčo-
vá potřeba, autenticita, znamená být v kontaktu se 
svými pocity – uvědomovat si, co cítím, kdo jsem, 
a být schopen to vyjádřit. Když je některá z těchto 
potřeb nenaplněna (což se podle Matého často 
děje: už jako děti se učíme obětovat svou autentici-
tu, abychom si udrželi lásku rodičů), vzniká trauma 
a prostor pro závislost – protože hledáme něco, co 
nám pomůže attachment nebo autenticitu zažít 
(Maté, 2021). Matého pohled tedy jasně dává do 
souvislosti závislost, trauma a rodinné vztahy.

Z  naší praxe vyplývá, že pokud rodiče nedokáží 
dobře komunikovat o potřebách jednotlivých členů 
rodiny i rodiny jako celku, o hranicích a o pravi-
dlech, neumějí pracovat s emocemi a mluvit o nich, 
nedokáží zdravě řešit potíže, netráví společně čas 
atd., pak mohou děti utíkat do virtuálního světa. 
Ten jim totiž nabídne spoustu skvělých věcí, které 
třeba v  rodině nenacházejí: přátele (nebo jejich 
iluzi), přijetí, možnost sebeprezentace podle vlast-

ních představ, úspěch (ve hře, v počtu sledujících) 
a s  ním rostoucí sebevědomí, rozvoj dovedností 
(od znalosti cizího jazyka po strategické myšlení), 
snadné řešení problémů (někoho zablokovat 
na sociální síti nebo zastřelit ve hře) a mnoho další-
ho. Možnost uchýlit se v  případě neúspěchu 
v reálném světě do světa virtuálního, kde se člověk 
může mnohem snadněji schovat ve své bezpečné 
bublině, aniž by byl konfrontován s tím, že něco je 
nepříjemné nebo obtížné, atraktivitu virtuálního 
světa ještě posiluje. 

Navíc, schopnost sebekontroly se u dětí stále ještě 
rozvíjí a bude rozvíjet až do adolescence. „Bez 
kontroly ze strany rodičů a vnější podpory v podobě 
strukturovaného režimu dne je pro děti velmi těžké, 
aby samy udržely hranice,“ upozorňuje Mrázová. 
„Chování dítěte je pak často indikátorem dění 
v rodině: tím, že jej rodina začne řešit, může odhalit 
nějaké hlubší komunikační problémy,“ dodává.

Když mají problém dospělí
Někdy rodiče, kteří přijdou do naší ambulance se 
svým dítětem, sami užívají digitální technologie 
nezdravě. Neuvědomují si rizika sdělování informa-
cí na sociálních sítích (tzv. sharenting – kdy rodiče 
zveřejnují informace a fotografie svých dětí), 
nemají hranice ohledně užívání mobilu nebo 
počítače (např. že na sledování sociálních sítí nebo 
digitální hry je vymezený čas, jinak se věnujeme 
dění tady a teď; že při jídle se mobil nekontroluje 
ani neleží na jídelním stole; že existuje digitální 
večerka, po které už digitální technologie odkládá-
me apod.). 

A naopak, když si s  dětmi během preventivních 
programů povídáme o přínosech a rizicích sociál-
ních sítí a digitálních her, často to dokáží velmi 
dobře samy pojmenovat. Zdá se, že kdybychom tu 
měli použít teorii o digitálních přistěhovalcích 
a domorodcích, tak dnešní mladí rodiče jsou možná 
první generace digitálních domorodců, která ale 
vyrůstala v digitálním světě bez poučení, protože to 
jim jejich rodiče, digitální přistěhovalci, nedokázali 
nabídnout. Proto někteří nemají osvojená pravidla 
zdravého a bezpečného chování ve virtuálním 
světě. Dnešní děti by pak byly jakási druhá genera-
ce digitálních domorodců, která už s  tím, jak si 
virtuální svět osvojuje, dostává i informace 
o rizicích a bezpečnostních opatřeních. Může tak 
být nositelem digitální gramotnosti právě i vůči 
svým rodičům.

Kromě toho je tu ale ještě nezanedbatelné množ-
ství dospělých klientů, kteří se na nás obracejí kvůli 
on-line gamblingu. Do prostředí internetu se totiž 
přenesly v podstatě všechny formy hazardních her: 
od kasin s klasickými hazardními hrami, přes sázení 
na sportovní výsledky až po výherní automaty.   

Jsou tak dostupné na pár kliknutí, což se zvýraznilo 
ještě v období lockdownu.

„Gambling s sebou do rodiny nese nejen negativa 
spojená se závislostí jako takovou: kon�ikty ohled-
ně hraní, výkyvy nálad, nepřítomnost nebo „odpo-
jení“ rodiče, zatajování, lhaní, ale i ekonomické 
dopady a existenční nejistotu, jako nedostatek 
financí na zajištění potřeb členů rodiny, exekuce, 
ohrožení bydlení a podobně“ vyjmenovává další 
terapeutka Advaity Drahuše Tkáčová.

Tkáčová má v  Advaitě na starosti síť Krajských 
poraden pro závislosti, kde se setkává i s  problé-
movými hráči hazardních her. Uvádí příklad jedno-
ho klienta, říkejme mu Karel. "Karel přišel do porad-
ny zkroušený, v očích měl strach a zmatek. Do 
služby ho odeslal jeho psychiatr, kam Karel přišel 
v okamžiku, kdy už nevěděl co dál. Měl pocit, že by 
možná bylo lépe, kdyby nežil. Kdysi byl Karel veselý 
a společenský muž, měl hodně přátel, rád se bavil. 
Oženil se, měl děti. Pracoval jako dělník v továrně, 
ale vydělal vždy tolik peněz, aby se jemu a jeho 

rodině dobře žilo. Právě s kamarády zašel někdy 
rád posedět do hospody, trochu popili, zahráli si 
šipky, někdy zkusil také štěstí na automatu 
„co kdyby…“. Jeden z kamarádů mu ukázal, že auto-
maty je možné hrát také on-line, v dnešní době 
chytrých telefonů je to hračka, může hrát kdykoli
a kdekoli. A tak Karel začal. V počátku jen ve 
volných chvílích, postupem doby i v práci, hraním 
trávil všechen čas doma. Prohrával stále více a více 
peněz, nejdříve mu stačila výplata, pak si začal 
půjčovat od kamarádů, nakonec od nebankovních 
institucí. Už nebylo z čeho splácet a tak „vytloukal“ 
půjčku půjčkou. Vše prasklo, když prohrál najednou 
více než dvě stě tisíc korun, zhroutil se a vše řekl 
manželce. Jejich vztah, který byl však dlouhodobě 
poznamenán Karlovým lhaním a tím, že s rodinou 
netrávil skoro žádný čas, to nevydržel. Manželka 
vzala děti a odstěhovala se ke svým rodičům. Karel 
najednou zůstal sám, nevěděl, co bude dělat, chtěl 
by svůj starý život zpět. A tak mu nezbylo než začít 
znovu, v léčebně,“ vypráví Drahuše Tkáčová.

V  tomto případě patologické hazardní hraní vedlo 
k  rozvratu rodiny. Navíc dluhy, které vzniknou 
v manželství, se přenášejí i na manžela nebo man-
želku, což má další negativní dopad na rodinu. 
Ale i když k takovému rozkolu nedojde, gamblerství 
přináší na ostatní členy rodiny stigma, které se 
může projevit různě, často třeba v  podobě, že 
dětem problémových hráčů hazardních her se 
ostatní za to ve škole posmívají. Mentální „odpoje-
ní“ rodiče pak může být pro dítě vzorcem chování
 i zdrojem osamělosti, o nichž jsme mluvili výše. 
Závislostní chování se tedy v rodině může celkem 
snadno „dědit“.

Rodinná terapie
Protože závislosti mají zničující dopad nejen na 
závislého člověka, ale i na jeho blízké, vnímáme 
jako jeden z klíčových nástrojů rodinnou terapii. 
Zejména v  rodinách, kde rodiče přicházejí kvůli 
potížím dítěte, může velmi pomoci. Jak už jsme 
ukázali výše, chování dítěte bývá reakcí na chování 
a vztahy v  rodině, často i na závislostní chování 
rodičů.  Podle našich zkušeností ale ne každá 
rodina chce něco takového podstoupit. Snazší 
a méně bolestné je problém identifikovat v  dítěti 
než mluvit o tom, jak to máme my dospělí mezi 
sebou a sami se sebou. Přesto, pokud se o to rodina 
pokusí, může mnoho získat. „Nezdravé užívání 
digitálních technologií dětmi dává příležitost 
vyrůst, posunout se celé rodině,“ myslí si terapeut-
ka Mrázová.



Závislosti na technologiích v  období pandemie 
covid-19, kdy se velká část našich životů musela 
přesunout do prostředí internetu, vyvstaly jako 
významné téma. Pozornost společnosti se k němu 
obrátila zejména kvůli distanční výuce dětí, která 
se mnohdy přetvořila do celodenního hraní počíta-
čových her nebo sledování nejrůznějších obsahů 
na internetu a sociálních sítích. V Advaitě jsme se 
setkávali především s obavami rodičů a vyučujících 
o zdravý vývoj dětí a s  otázkami, jak nastavovat 
hranice, na nichž se shodnou dospělí i děti. Závis-
lostní chování spojené s digitálními technologiemi 
nebo internetem se ale netýká jen dětí – řada 
našich dospělých klientů se potýká se závislostí na 
on-line sázení, někteří i s  nadměrným hraním 
počítačových her. Závislost je snad vždy spojena 
s blízkými vztahy – může sytit něco, co v nich není, 
a stejně tak je i devastuje. V  následujícím článku 
se s  kolegyněmi z  našich služeb zamýšlíme nad 
klienty v kontextu rodiny, tak jak se s nimi v praxi 
setkáváme.

Na začátek si pro pořádek definujme pojem závis-
lost. „O závislosti hovoříme obvykle v situacích, kdy 
jedinec není opakovaně schopen kontrolovat určitý 
typ jednání, jenž se vyznačuje značnou mírou 
kompulzivity, a pokračuje v něm i přesto, že si tím 
prokazatelně škodí,“ vysvětluje kniha Online závis-
losti od Lukase Blinky (2015:21). V adiktologii se 
také pro definování závislosti používá definice 
Marka Gri�thse, která říká, že jakékoliv chování, 
které vykazuje následujících šest symptomů, je 
možné považovat za závislost:

1. salience – tedy to, že daná činnost postupně 
nabývá na významu v  životě člověka. Ten tráví 
většinu času jejím vykonáváním nebo úvahami 
o ní.
2. změny nálady – daná činnost jedinci přináší 
vzrušení, úlevu apod.,
3. tolerance – jedinec potřebuje stále více dané 
činnosti nebo látky k tomu, aby dosáhl požadova-
ného účinku,
4. syndrom z odnětí – nepříjemné stavy, které se 
dostavují, když se člověk dané činnosti věnovat 
nemůže. Obvykle to bývá podrážděnost, nálado-
vost, u některých návykových látek také fyzické 
abstinenční příznaky.
5. kon�ikt – ohledně dané aktivity, a to jak napří-
klad s  blízkými nebo ve škole či zaměstnání, tak 
sám se sebou (výčitky svědomí, pocit ztráty kon- 
troly), 
6. relaps – přerušení abstinence a návrat 
k původním vzorcům chování (Blinka 2015).

Tato definice je dostatečně široká na to, aby se do 
ní vešly nejen závislosti na látkách, ale i takzvané 
nelátkové nebo behaviorální závislosti, tedy závis-
losti na činnostech. To, že se můžeme stát závislí
i na nějaké činnosti, vysvětluje neurobiologický 
pohled na závislost: závislost vnímá jako postup-

nou přeměnu tzv. systému odměny v  našem 
mozku, který za normálních okolností pomáhá 
k  přežití, protože reaguje na „přirozené odměny“ 
jako sex, potrava nebo partner a vyvolává v  nás 
příjemné pocity. Závislost pak znamená, že člověk 
při kontaktu s podněty, které příjemné pocity vyvo-
lávají, ztrácí kontrolu a nedokáže si slast omezit, 
odložit na později či zcela odepřít. Tyto pocity slasti 
vyvolávají všechny návykové látky (každá s trochu 
jiným mechanismem), ale i některé činnosti – větši-
nou ty, které nám dávají euforický pocit úspěchu 
a ocenění. Ten nám internetové aplikace dokáží 
poskytovat mnoha způsoby: jako úspěch v počíta-
čové hře, lajky na sociálních sítích nebo výhra 
v on-line ruletě, a díky personalizaci obsahů 
a reklam to dělají čím dál účinněji.

Rodiče a děti: generační rozdíly v užívání
Užívání digitálních technologií a internetu je do 
určité míry stále ještě odlišné v  různých genera-
cích. Na to poukazuje teorie digitálních přistěhoval-
ců, domorodců a uprchlíků, s  níž přišel Američan 
Marc Prensky. Ta – zjednodušeně – říká, že dnešní 
děti a mládež (v západním, bohatém světě) se rodí 
do světa komunikačních technologií, a proto toto 
prostředí a způsob komunikace považují za 
integrální a nezbytnou součást života, v ní vyrůstají 
a utvářejí sebe sama. Generace jejich rodičů jsou 
digitální přistěhovalci – tedy ti, kdo vyrůstali 
v jiném prostředí a světu digitálních technologií se 
museli přizpůsobit, a zvládli to. Počítače a mobily 
používají především k  práci, vnímají hranici mezi 
svým časem s  technologiemi a časem, kdy je 
naopak neužívají. Digitální uprchlíci jsou pak ti, 
komu příchod informačních a komunikačních tech-
nologií, automatizace a umělé inteligence narušil 
jejich způsob života nebo třeba práci. Znamená to 
mimo jiné i to, že děti a rodiče ohledně digitálních 
technologií mluví jiným jazykem, mají jiná očekává-
ní a jiné hodnoty a že často děti a mladí lidé umí 
technologie používat lépe než jejich rodiče 
(Prensky 2001).

Prensky se svou teorií přišel v roce 2001 – musíme 
tedy nutně počítat s tím, že digitálních domorodců 
stále přibývá a že alespoň někteří dnešní rodiče 
jsou digitálně velmi gramotní, jak ostatně poukazují 
i některé další studie (viz Ševčíková 2014:163). 
Dostupnost  technologií a internetu se nicméně 
celosvětově dosti liší, nemůžeme předpokládat 
stejný vývoj u nás jako v Americe. Pokud bychom 
hledali data z  ČR, můžeme využít zjištění evrop-
ského výzkumu EU Kids Online. Ten se v roce 2020 
ptal dětí ve věku 9-16 let z  19 evropských zemí 
mimo jiné na to, jak často se jejich rodiče zajímají o 
jejich aktivitu na internetu. Více než polovina 
(56 %) českých dětí řekla, že s  nimi rodiče nikdy 
nebo jen zřídka mluví o tom, co dělají na internetu 
(odpověď „často nebo velmi často“ udalo 16 % 
dětí), což je mnohem více než průměr sledovaných 

zemí: odpověď „nikdy nebo jen zřídka“ udalo 31 % 
dětí. Podle výzkumu se přitom na internet denně 
připojilo 84 % dotazovaných dětí přes chytrý 
telefon, přes počítač 45 % dětí (Smahel a kolektiv 
2020). Drtivá většina českých dětí se na internet 
připojuje z  domova a přes zařízení, která jim 
poskytnou jejich rodiče či obdobní pečovatelé 
(Ševčíková 2014). Co se týká času, který české děti 
dle vlastního odhadu na internetu průměrně stráví, 
je to 134 minut v  běžném dni. Na druhou stranu, 
třetina dětí a dospívajících (29 %) uvedla, že jsou 
na svých telefonech online „skoro celou dobu“.  

Výzkum EU Kids Online 2020 ve výsledku přinesl 
celkem rozporuplné výsledky: čeští rodiče se pova-
žují za celkem kompetentní v této oblasti, přesto se 
dle mínění dětí o činnost svých potomků na inter-
netu příliš nezajímají. Jsou to oni, kdo dětem 
poskytují přístroje a připojení, nicméně jen v malé 
míře užívají různé restriktivní aplikace, které 
by dětem omezovaly jejich užívání internetu. (Jaký 
vliv bude mít např. diskuse kolem filmu V síti nebo 
dopadů distanční výuky, zatím nevíme.)

V pokoji je bezpečno
Celoevropská studie ESPAD, která dlouhodobě 
sleduje užívání návykových látek mezi mládeží 
a poukazuje na jeho pokles, uvádí: „Pokles v užívá-
ní návykových látek je dáván do souvislosti                     
s tzv. digitální revolucí charakterizovanou nárůs-
tem on-line komunikace a užívání nových (mobil-
ních) technologií. Spíše než samotný vliv technolo-
gií a internetu zde roli hraje spíše pokles                        
face-to-face komunikace s vrstevníky a trávení 
volného času osobním kontaktem s nimi, doprová-
zený vyšší mírou rodičovské kontroly.“ 
(Chomynová, Csémy a Mravčík 2020:18)

Jak jsme ale již viděli, reálná míra kontroly je 
poměrně nízká. Funguje tu to, čemu britská sociál-
ní psycholožka Sonia Livingstone, mimochodem 
jedna z autorek studie EU Kids Online, říká „kultura 
dětského pokoje“. Díky přítomnosti digitálních 
médií s připojením na internet nejen v domácnosti, 
ale i ve vlastním pokoji, děti pobývají čím dál více 
doma, ve svém prostředí. Dětský pokoj je stále 
považován za bezpečné místo, kam dítě může 
uniknout třeba před vnějším světem nebo rodiči, 
kde může být samo se sebou a kam si může přivést 
kamarády. Digitální média ale najednou do kdysi 
bezpečného dětského pokoje přinášejí kontakt 
s  vnějším světem i s  jeho riziky, před nimiž je ve 
venkovním světě rodiče chtějí ochránit (Ševčíková 
2014). 

Nechme stranou téma nejrůznějších rizik v kyber-
prostoru jako je kyberšikana, sexuální zneužívání 
dětí, nebezpečné pronásledování (kyberstalking), 
krádež identity nebo vydírání. I když se zaměříme 
pouze na závislostní chování, i zde se setkáváme 

s  vírou rodičů, že to, že jejich dítě tráví čas na 
počítači či mobilu, je dobré. Rodiče, kteří přicházejí 
se svým dítětem do naší ambulance poradit se 
ohledně toho, že jejich dítě tráví nadměrné množ-
ství času u počítače nebo mobilu, poměrně dlouho 
právě tuto činnost schvalovali nebo aspoň tolero-
vali. Byli spokojení s  tím, že jejich dítě je doma, 
zabaví se internetem, nežádá si jejich pozornost, 
nezlobí – prostě je hodné. Teprve až později rodiče 
zpozorovali, že dítě tráví na počítači nebo mobilu 
nadměrné množství času a nedokáže se od něj 
odtrhnout kvůli jiným činnostem a úkolům. Tehdy 
přišel kon�ikt, protože pro dítě bylo obtížné pocho-
pit, že to, co nejprve rodiče schvalovali, je najednou 
problém. Práce na zlepšení situace totiž mimo jiné 
znamená vytvořit nějaká pravidla, hranice a sankce 
– a ty tam předtím nebyly. Dodržování domluve-
ných pravidel je těžké jak pro děti, tak i pro rodiče.

Barbora Mrázová, terapeutka z  adiktologické 
ambulance Advaita, která pracuje s dětskými klien-
ty a jejich rodinami, popisuje typický příklad chlap-
ce, který má problémy s  nadměrným hraním 
počítačových her. Honzovi je čtrnáct let, má ADHD 
a jeho hraní se v době lockdownu hodně zhoršilo. 
Když mu matka hraní zakazovala, začal se chovat 
agresivně. „Kvůli covidu nemohl chodit na sportov-
ní kroužek, kde se dřív vybil a zklidnil. Doma neměl 
co dělat, takže volný čas vyplňoval hraním. 
U distanční výuky se mu kvůli poruše pozornosti 
nedařilo soustředit, takže sice byl připojený na 
on-line hodinu, ale paralelně s  tím hrál hry, nebo 
aspoň na hraní myslel,“ popisuje Mrázová. Honza 
žije jen s matkou, která mu nedokáže úplně důsled-
ně nastavit hranice. Jednou je přísná, jindy benevo-
lentní. I pro ni byla situace kolem protiepidemic-
kých omezení náročná. Terapie se proto zaměřuje 
na to, aby oba dokázali dodržet dohodnutá pravi-
dla. „S návratem do školy i volnočasových aktivit se 
Honzovo hraní trošku omezilo. Uvidíme, jak to bude 
dál. Spousta rodin s  návratem dětí do školy 
a do kroužků mluví o tom, že problémy jako zázra-
kem zmizely. To se ale týká těch dětí, kterým 
se ještě závislost nerozvinula,“ dodává Mrázová.

Závislost jako symptom problémů 
v rodině
Z  naší praxe v Advaitě vidíme, že pro řadu dětí 
je hraní počítačových her únik před něčím tíživým 
v  realitě rodinných vztahů. To ilustrují následující 
střípky z naší praxe. 

Jedenáctiletý  chlapec žije s  otcem v  domě na 
samotě. Kvůli omezeným možnostem dopravy do 
města nechodí na žádné kroužky ani netráví čas 
s  kamarády – otec by totiž na něj musel po práci 
čekat ve městě. Volný čas proto vyplňuje hraním 
počítačových her nebo touláním se sám po lese 
v okolí. Jeho otec také hraje počítačové hry. Hraní 
her je pro tohoto chlapce únikem před samotou, 

a to jak fyzickou (život v odlehlém místě), tak i vzta-
hovou (s otcem).

Druhým příkladem je devítiletý chlapec z menšího 
města. Ten má celou řadu volnočasových aktivit, 
i tak ale hraním her stráví nadměrné množství času, 
ráno je nevyspalý a jeho výkon ve škole klesá. Hry 
mu pomáhají zvládnout situaci, kdy matka je kvůli 
závažné nemoci nepřítomná a otec, povoláním 
programátor, také tráví hodně času na počítači. 

Příkladem do třetice může být již dospělá klientka, 
která se na nás obrátila kvůli drogové závislosti, ale 
při terapii mluvila o tom, že v  dětství pro ni byl 
stěžejní traumatizující zážitek to, že rodiče nebyli 
přítomni: matka opět byla dlouhodobě nemocná, 
otec se většinu času věnoval hraní počítačových 
her.

Rizikových faktorů pro vznik závislosti na digitál-
ních technologiích je celá řada, od těch na úrovni 
jedince (jako například impulsivita, depresivní 
a úzkostné ladění nebo nedostatek sebevědomí) až 
po celospolečenský kontext (dostupnost technolo-
gií, hodnoty spojené se sociálními sítěmi nebo 
hraním digitálních her, legislativa a regulace medi-
álních obsahů atd.) (Blinka 2015). Rodina je ale 
mocným formujícím činitelem v  životě dítěte, 
a to jak specificky v oblasti nakládání s digitálními 
technologiemi, tak i šířeji v  rozvoji sociálních 
a komunikačních dovedností. 

Kanadský lékař a adiktolog Gabor Maté říká, že 
závislost je vlastně reakcí na nějaké prožité 
trauma. Podle něj jsou pro nás jako lidské bytosti 
od narození klíčové dvě potřeby (samozřejmě 
kromě těch fyzických): attachment a autenticita. 
Attachment je vazba mezi dítětem a osobou, která 
o něj pečuje. Je to potřeba být milován a opečová-
ván, být přijat – která se evolučně vyvinula, protože 
bez péče by lidská mláďata zahynula. Druhá klíčo-
vá potřeba, autenticita, znamená být v kontaktu se 
svými pocity – uvědomovat si, co cítím, kdo jsem, 
a být schopen to vyjádřit. Když je některá z těchto 
potřeb nenaplněna (což se podle Matého často 
děje: už jako děti se učíme obětovat svou autentici-
tu, abychom si udrželi lásku rodičů), vzniká trauma 
a prostor pro závislost – protože hledáme něco, co 
nám pomůže attachment nebo autenticitu zažít 
(Maté, 2021). Matého pohled tedy jasně dává do 
souvislosti závislost, trauma a rodinné vztahy.

Z  naší praxe vyplývá, že pokud rodiče nedokáží 
dobře komunikovat o potřebách jednotlivých členů 
rodiny i rodiny jako celku, o hranicích a o pravi-
dlech, neumějí pracovat s emocemi a mluvit o nich, 
nedokáží zdravě řešit potíže, netráví společně čas 
atd., pak mohou děti utíkat do virtuálního světa. 
Ten jim totiž nabídne spoustu skvělých věcí, které 
třeba v  rodině nenacházejí: přátele (nebo jejich 
iluzi), přijetí, možnost sebeprezentace podle vlast-

ních představ, úspěch (ve hře, v počtu sledujících) 
a s  ním rostoucí sebevědomí, rozvoj dovedností 
(od znalosti cizího jazyka po strategické myšlení), 
snadné řešení problémů (někoho zablokovat 
na sociální síti nebo zastřelit ve hře) a mnoho další-
ho. Možnost uchýlit se v  případě neúspěchu 
v reálném světě do světa virtuálního, kde se člověk 
může mnohem snadněji schovat ve své bezpečné 
bublině, aniž by byl konfrontován s tím, že něco je 
nepříjemné nebo obtížné, atraktivitu virtuálního 
světa ještě posiluje. 

Navíc, schopnost sebekontroly se u dětí stále ještě 
rozvíjí a bude rozvíjet až do adolescence. „Bez 
kontroly ze strany rodičů a vnější podpory v podobě 
strukturovaného režimu dne je pro děti velmi těžké, 
aby samy udržely hranice,“ upozorňuje Mrázová. 
„Chování dítěte je pak často indikátorem dění 
v rodině: tím, že jej rodina začne řešit, může odhalit 
nějaké hlubší komunikační problémy,“ dodává.

Když mají problém dospělí
Někdy rodiče, kteří přijdou do naší ambulance se 
svým dítětem, sami užívají digitální technologie 
nezdravě. Neuvědomují si rizika sdělování informa-
cí na sociálních sítích (tzv. sharenting – kdy rodiče 
zveřejnují informace a fotografie svých dětí), 
nemají hranice ohledně užívání mobilu nebo 
počítače (např. že na sledování sociálních sítí nebo 
digitální hry je vymezený čas, jinak se věnujeme 
dění tady a teď; že při jídle se mobil nekontroluje 
ani neleží na jídelním stole; že existuje digitální 
večerka, po které už digitální technologie odkládá-
me apod.). 

A naopak, když si s  dětmi během preventivních 
programů povídáme o přínosech a rizicích sociál-
ních sítí a digitálních her, často to dokáží velmi 
dobře samy pojmenovat. Zdá se, že kdybychom tu 
měli použít teorii o digitálních přistěhovalcích 
a domorodcích, tak dnešní mladí rodiče jsou možná 
první generace digitálních domorodců, která ale 
vyrůstala v digitálním světě bez poučení, protože to 
jim jejich rodiče, digitální přistěhovalci, nedokázali 
nabídnout. Proto někteří nemají osvojená pravidla 
zdravého a bezpečného chování ve virtuálním 
světě. Dnešní děti by pak byly jakási druhá genera-
ce digitálních domorodců, která už s  tím, jak si 
virtuální svět osvojuje, dostává i informace 
o rizicích a bezpečnostních opatřeních. Může tak 
být nositelem digitální gramotnosti právě i vůči 
svým rodičům.

Kromě toho je tu ale ještě nezanedbatelné množ-
ství dospělých klientů, kteří se na nás obracejí kvůli 
on-line gamblingu. Do prostředí internetu se totiž 
přenesly v podstatě všechny formy hazardních her: 
od kasin s klasickými hazardními hrami, přes sázení 
na sportovní výsledky až po výherní automaty.   

Jsou tak dostupné na pár kliknutí, což se zvýraznilo 
ještě v období lockdownu.

„Gambling s sebou do rodiny nese nejen negativa 
spojená se závislostí jako takovou: kon�ikty ohled-
ně hraní, výkyvy nálad, nepřítomnost nebo „odpo-
jení“ rodiče, zatajování, lhaní, ale i ekonomické 
dopady a existenční nejistotu, jako nedostatek 
financí na zajištění potřeb členů rodiny, exekuce, 
ohrožení bydlení a podobně“ vyjmenovává další 
terapeutka Advaity Drahuše Tkáčová.

Tkáčová má v  Advaitě na starosti síť Krajských 
poraden pro závislosti, kde se setkává i s  problé-
movými hráči hazardních her. Uvádí příklad jedno-
ho klienta, říkejme mu Karel. "Karel přišel do porad-
ny zkroušený, v očích měl strach a zmatek. Do 
služby ho odeslal jeho psychiatr, kam Karel přišel 
v okamžiku, kdy už nevěděl co dál. Měl pocit, že by 
možná bylo lépe, kdyby nežil. Kdysi byl Karel veselý 
a společenský muž, měl hodně přátel, rád se bavil. 
Oženil se, měl děti. Pracoval jako dělník v továrně, 
ale vydělal vždy tolik peněz, aby se jemu a jeho 

rodině dobře žilo. Právě s kamarády zašel někdy 
rád posedět do hospody, trochu popili, zahráli si 
šipky, někdy zkusil také štěstí na automatu 
„co kdyby…“. Jeden z kamarádů mu ukázal, že auto-
maty je možné hrát také on-line, v dnešní době 
chytrých telefonů je to hračka, může hrát kdykoli
a kdekoli. A tak Karel začal. V počátku jen ve 
volných chvílích, postupem doby i v práci, hraním 
trávil všechen čas doma. Prohrával stále více a více 
peněz, nejdříve mu stačila výplata, pak si začal 
půjčovat od kamarádů, nakonec od nebankovních 
institucí. Už nebylo z čeho splácet a tak „vytloukal“ 
půjčku půjčkou. Vše prasklo, když prohrál najednou 
více než dvě stě tisíc korun, zhroutil se a vše řekl 
manželce. Jejich vztah, který byl však dlouhodobě 
poznamenán Karlovým lhaním a tím, že s rodinou 
netrávil skoro žádný čas, to nevydržel. Manželka 
vzala děti a odstěhovala se ke svým rodičům. Karel 
najednou zůstal sám, nevěděl, co bude dělat, chtěl 
by svůj starý život zpět. A tak mu nezbylo než začít 
znovu, v léčebně,“ vypráví Drahuše Tkáčová.

V  tomto případě patologické hazardní hraní vedlo 
k  rozvratu rodiny. Navíc dluhy, které vzniknou 
v manželství, se přenášejí i na manžela nebo man-
želku, což má další negativní dopad na rodinu. 
Ale i když k takovému rozkolu nedojde, gamblerství 
přináší na ostatní členy rodiny stigma, které se 
může projevit různě, často třeba v  podobě, že 
dětem problémových hráčů hazardních her se 
ostatní za to ve škole posmívají. Mentální „odpoje-
ní“ rodiče pak může být pro dítě vzorcem chování
 i zdrojem osamělosti, o nichž jsme mluvili výše. 
Závislostní chování se tedy v rodině může celkem 
snadno „dědit“.

Rodinná terapie
Protože závislosti mají zničující dopad nejen na 
závislého člověka, ale i na jeho blízké, vnímáme 
jako jeden z klíčových nástrojů rodinnou terapii. 
Zejména v  rodinách, kde rodiče přicházejí kvůli 
potížím dítěte, může velmi pomoci. Jak už jsme 
ukázali výše, chování dítěte bývá reakcí na chování 
a vztahy v  rodině, často i na závislostní chování 
rodičů.  Podle našich zkušeností ale ne každá 
rodina chce něco takového podstoupit. Snazší 
a méně bolestné je problém identifikovat v  dítěti 
než mluvit o tom, jak to máme my dospělí mezi 
sebou a sami se sebou. Přesto, pokud se o to rodina 
pokusí, může mnoho získat. „Nezdravé užívání 
digitálních technologií dětmi dává příležitost 
vyrůst, posunout se celé rodině,“ myslí si terapeut-
ka Mrázová.
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Závislosti na technologiích v  období pandemie 
covid-19, kdy se velká část našich životů musela 
přesunout do prostředí internetu, vyvstaly jako 
významné téma. Pozornost společnosti se k němu 
obrátila zejména kvůli distanční výuce dětí, která 
se mnohdy přetvořila do celodenního hraní počíta-
čových her nebo sledování nejrůznějších obsahů 
na internetu a sociálních sítích. V Advaitě jsme se 
setkávali především s obavami rodičů a vyučujících 
o zdravý vývoj dětí a s  otázkami, jak nastavovat 
hranice, na nichž se shodnou dospělí i děti. Závis-
lostní chování spojené s digitálními technologiemi 
nebo internetem se ale netýká jen dětí – řada 
našich dospělých klientů se potýká se závislostí na 
on-line sázení, někteří i s  nadměrným hraním 
počítačových her. Závislost je snad vždy spojena 
s blízkými vztahy – může sytit něco, co v nich není, 
a stejně tak je i devastuje. V  následujícím článku 
se s  kolegyněmi z  našich služeb zamýšlíme nad 
klienty v kontextu rodiny, tak jak se s nimi v praxi 
setkáváme.

Na začátek si pro pořádek definujme pojem závis-
lost. „O závislosti hovoříme obvykle v situacích, kdy 
jedinec není opakovaně schopen kontrolovat určitý 
typ jednání, jenž se vyznačuje značnou mírou 
kompulzivity, a pokračuje v něm i přesto, že si tím 
prokazatelně škodí,“ vysvětluje kniha Online závis-
losti od Lukase Blinky (2015:21). V adiktologii se 
také pro definování závislosti používá definice 
Marka Gri�thse, která říká, že jakékoliv chování, 
které vykazuje následujících šest symptomů, je 
možné považovat za závislost:

1. salience – tedy to, že daná činnost postupně 
nabývá na významu v  životě člověka. Ten tráví 
většinu času jejím vykonáváním nebo úvahami 
o ní.
2. změny nálady – daná činnost jedinci přináší 
vzrušení, úlevu apod.,
3. tolerance – jedinec potřebuje stále více dané 
činnosti nebo látky k tomu, aby dosáhl požadova-
ného účinku,
4. syndrom z odnětí – nepříjemné stavy, které se 
dostavují, když se člověk dané činnosti věnovat 
nemůže. Obvykle to bývá podrážděnost, nálado-
vost, u některých návykových látek také fyzické 
abstinenční příznaky.
5. kon�ikt – ohledně dané aktivity, a to jak napří-
klad s  blízkými nebo ve škole či zaměstnání, tak 
sám se sebou (výčitky svědomí, pocit ztráty kon- 
troly), 
6. relaps – přerušení abstinence a návrat 
k původním vzorcům chování (Blinka 2015).

Tato definice je dostatečně široká na to, aby se do 
ní vešly nejen závislosti na látkách, ale i takzvané 
nelátkové nebo behaviorální závislosti, tedy závis-
losti na činnostech. To, že se můžeme stát závislí
i na nějaké činnosti, vysvětluje neurobiologický 
pohled na závislost: závislost vnímá jako postup-

nou přeměnu tzv. systému odměny v  našem 
mozku, který za normálních okolností pomáhá 
k  přežití, protože reaguje na „přirozené odměny“ 
jako sex, potrava nebo partner a vyvolává v  nás 
příjemné pocity. Závislost pak znamená, že člověk 
při kontaktu s podněty, které příjemné pocity vyvo-
lávají, ztrácí kontrolu a nedokáže si slast omezit, 
odložit na později či zcela odepřít. Tyto pocity slasti 
vyvolávají všechny návykové látky (každá s trochu 
jiným mechanismem), ale i některé činnosti – větši-
nou ty, které nám dávají euforický pocit úspěchu 
a ocenění. Ten nám internetové aplikace dokáží 
poskytovat mnoha způsoby: jako úspěch v počíta-
čové hře, lajky na sociálních sítích nebo výhra 
v on-line ruletě, a díky personalizaci obsahů 
a reklam to dělají čím dál účinněji.

Rodiče a děti: generační rozdíly v užívání
Užívání digitálních technologií a internetu je do 
určité míry stále ještě odlišné v  různých genera-
cích. Na to poukazuje teorie digitálních přistěhoval-
ců, domorodců a uprchlíků, s  níž přišel Američan 
Marc Prensky. Ta – zjednodušeně – říká, že dnešní 
děti a mládež (v západním, bohatém světě) se rodí 
do světa komunikačních technologií, a proto toto 
prostředí a způsob komunikace považují za 
integrální a nezbytnou součást života, v ní vyrůstají 
a utvářejí sebe sama. Generace jejich rodičů jsou 
digitální přistěhovalci – tedy ti, kdo vyrůstali 
v jiném prostředí a světu digitálních technologií se 
museli přizpůsobit, a zvládli to. Počítače a mobily 
používají především k  práci, vnímají hranici mezi 
svým časem s  technologiemi a časem, kdy je 
naopak neužívají. Digitální uprchlíci jsou pak ti, 
komu příchod informačních a komunikačních tech-
nologií, automatizace a umělé inteligence narušil 
jejich způsob života nebo třeba práci. Znamená to 
mimo jiné i to, že děti a rodiče ohledně digitálních 
technologií mluví jiným jazykem, mají jiná očekává-
ní a jiné hodnoty a že často děti a mladí lidé umí 
technologie používat lépe než jejich rodiče 
(Prensky 2001).

Prensky se svou teorií přišel v roce 2001 – musíme 
tedy nutně počítat s tím, že digitálních domorodců 
stále přibývá a že alespoň někteří dnešní rodiče 
jsou digitálně velmi gramotní, jak ostatně poukazují 
i některé další studie (viz Ševčíková 2014:163). 
Dostupnost  technologií a internetu se nicméně 
celosvětově dosti liší, nemůžeme předpokládat 
stejný vývoj u nás jako v Americe. Pokud bychom 
hledali data z  ČR, můžeme využít zjištění evrop-
ského výzkumu EU Kids Online. Ten se v roce 2020 
ptal dětí ve věku 9-16 let z  19 evropských zemí 
mimo jiné na to, jak často se jejich rodiče zajímají o 
jejich aktivitu na internetu. Více než polovina 
(56 %) českých dětí řekla, že s  nimi rodiče nikdy 
nebo jen zřídka mluví o tom, co dělají na internetu 
(odpověď „často nebo velmi často“ udalo 16 % 
dětí), což je mnohem více než průměr sledovaných 

zemí: odpověď „nikdy nebo jen zřídka“ udalo 31 % 
dětí. Podle výzkumu se přitom na internet denně 
připojilo 84 % dotazovaných dětí přes chytrý 
telefon, přes počítač 45 % dětí (Smahel a kolektiv 
2020). Drtivá většina českých dětí se na internet 
připojuje z  domova a přes zařízení, která jim 
poskytnou jejich rodiče či obdobní pečovatelé 
(Ševčíková 2014). Co se týká času, který české děti 
dle vlastního odhadu na internetu průměrně stráví, 
je to 134 minut v  běžném dni. Na druhou stranu, 
třetina dětí a dospívajících (29 %) uvedla, že jsou 
na svých telefonech online „skoro celou dobu“.  

Výzkum EU Kids Online 2020 ve výsledku přinesl 
celkem rozporuplné výsledky: čeští rodiče se pova-
žují za celkem kompetentní v této oblasti, přesto se 
dle mínění dětí o činnost svých potomků na inter-
netu příliš nezajímají. Jsou to oni, kdo dětem 
poskytují přístroje a připojení, nicméně jen v malé 
míře užívají různé restriktivní aplikace, které 
by dětem omezovaly jejich užívání internetu. (Jaký 
vliv bude mít např. diskuse kolem filmu V síti nebo 
dopadů distanční výuky, zatím nevíme.)

V pokoji je bezpečno
Celoevropská studie ESPAD, která dlouhodobě 
sleduje užívání návykových látek mezi mládeží 
a poukazuje na jeho pokles, uvádí: „Pokles v užívá-
ní návykových látek je dáván do souvislosti                     
s tzv. digitální revolucí charakterizovanou nárůs-
tem on-line komunikace a užívání nových (mobil-
ních) technologií. Spíše než samotný vliv technolo-
gií a internetu zde roli hraje spíše pokles                        
face-to-face komunikace s vrstevníky a trávení 
volného času osobním kontaktem s nimi, doprová-
zený vyšší mírou rodičovské kontroly.“ 
(Chomynová, Csémy a Mravčík 2020:18)

Jak jsme ale již viděli, reálná míra kontroly je 
poměrně nízká. Funguje tu to, čemu britská sociál-
ní psycholožka Sonia Livingstone, mimochodem 
jedna z autorek studie EU Kids Online, říká „kultura 
dětského pokoje“. Díky přítomnosti digitálních 
médií s připojením na internet nejen v domácnosti, 
ale i ve vlastním pokoji, děti pobývají čím dál více 
doma, ve svém prostředí. Dětský pokoj je stále 
považován za bezpečné místo, kam dítě může 
uniknout třeba před vnějším světem nebo rodiči, 
kde může být samo se sebou a kam si může přivést 
kamarády. Digitální média ale najednou do kdysi 
bezpečného dětského pokoje přinášejí kontakt 
s  vnějším světem i s  jeho riziky, před nimiž je ve 
venkovním světě rodiče chtějí ochránit (Ševčíková 
2014). 

Nechme stranou téma nejrůznějších rizik v kyber-
prostoru jako je kyberšikana, sexuální zneužívání 
dětí, nebezpečné pronásledování (kyberstalking), 
krádež identity nebo vydírání. I když se zaměříme 
pouze na závislostní chování, i zde se setkáváme 

s  vírou rodičů, že to, že jejich dítě tráví čas na 
počítači či mobilu, je dobré. Rodiče, kteří přicházejí 
se svým dítětem do naší ambulance poradit se 
ohledně toho, že jejich dítě tráví nadměrné množ-
ství času u počítače nebo mobilu, poměrně dlouho 
právě tuto činnost schvalovali nebo aspoň tolero-
vali. Byli spokojení s  tím, že jejich dítě je doma, 
zabaví se internetem, nežádá si jejich pozornost, 
nezlobí – prostě je hodné. Teprve až později rodiče 
zpozorovali, že dítě tráví na počítači nebo mobilu 
nadměrné množství času a nedokáže se od něj 
odtrhnout kvůli jiným činnostem a úkolům. Tehdy 
přišel kon�ikt, protože pro dítě bylo obtížné pocho-
pit, že to, co nejprve rodiče schvalovali, je najednou 
problém. Práce na zlepšení situace totiž mimo jiné 
znamená vytvořit nějaká pravidla, hranice a sankce 
– a ty tam předtím nebyly. Dodržování domluve-
ných pravidel je těžké jak pro děti, tak i pro rodiče.

Barbora Mrázová, terapeutka z  adiktologické 
ambulance Advaita, která pracuje s dětskými klien-
ty a jejich rodinami, popisuje typický příklad chlap-
ce, který má problémy s  nadměrným hraním 
počítačových her. Honzovi je čtrnáct let, má ADHD 
a jeho hraní se v době lockdownu hodně zhoršilo. 
Když mu matka hraní zakazovala, začal se chovat 
agresivně. „Kvůli covidu nemohl chodit na sportov-
ní kroužek, kde se dřív vybil a zklidnil. Doma neměl 
co dělat, takže volný čas vyplňoval hraním. 
U distanční výuky se mu kvůli poruše pozornosti 
nedařilo soustředit, takže sice byl připojený na 
on-line hodinu, ale paralelně s  tím hrál hry, nebo 
aspoň na hraní myslel,“ popisuje Mrázová. Honza 
žije jen s matkou, která mu nedokáže úplně důsled-
ně nastavit hranice. Jednou je přísná, jindy benevo-
lentní. I pro ni byla situace kolem protiepidemic-
kých omezení náročná. Terapie se proto zaměřuje 
na to, aby oba dokázali dodržet dohodnutá pravi-
dla. „S návratem do školy i volnočasových aktivit se 
Honzovo hraní trošku omezilo. Uvidíme, jak to bude 
dál. Spousta rodin s  návratem dětí do školy 
a do kroužků mluví o tom, že problémy jako zázra-
kem zmizely. To se ale týká těch dětí, kterým 
se ještě závislost nerozvinula,“ dodává Mrázová.

Závislost jako symptom problémů 
v rodině
Z  naší praxe v Advaitě vidíme, že pro řadu dětí 
je hraní počítačových her únik před něčím tíživým 
v  realitě rodinných vztahů. To ilustrují následující 
střípky z naší praxe. 

Jedenáctiletý  chlapec žije s  otcem v  domě na 
samotě. Kvůli omezeným možnostem dopravy do 
města nechodí na žádné kroužky ani netráví čas 
s  kamarády – otec by totiž na něj musel po práci 
čekat ve městě. Volný čas proto vyplňuje hraním 
počítačových her nebo touláním se sám po lese 
v okolí. Jeho otec také hraje počítačové hry. Hraní 
her je pro tohoto chlapce únikem před samotou, 

a to jak fyzickou (život v odlehlém místě), tak i vzta-
hovou (s otcem).

Druhým příkladem je devítiletý chlapec z menšího 
města. Ten má celou řadu volnočasových aktivit, 
i tak ale hraním her stráví nadměrné množství času, 
ráno je nevyspalý a jeho výkon ve škole klesá. Hry 
mu pomáhají zvládnout situaci, kdy matka je kvůli 
závažné nemoci nepřítomná a otec, povoláním 
programátor, také tráví hodně času na počítači. 

Příkladem do třetice může být již dospělá klientka, 
která se na nás obrátila kvůli drogové závislosti, ale 
při terapii mluvila o tom, že v  dětství pro ni byl 
stěžejní traumatizující zážitek to, že rodiče nebyli 
přítomni: matka opět byla dlouhodobě nemocná, 
otec se většinu času věnoval hraní počítačových 
her.

Rizikových faktorů pro vznik závislosti na digitál-
ních technologiích je celá řada, od těch na úrovni 
jedince (jako například impulsivita, depresivní 
a úzkostné ladění nebo nedostatek sebevědomí) až 
po celospolečenský kontext (dostupnost technolo-
gií, hodnoty spojené se sociálními sítěmi nebo 
hraním digitálních her, legislativa a regulace medi-
álních obsahů atd.) (Blinka 2015). Rodina je ale 
mocným formujícím činitelem v  životě dítěte, 
a to jak specificky v oblasti nakládání s digitálními 
technologiemi, tak i šířeji v  rozvoji sociálních 
a komunikačních dovedností. 

Kanadský lékař a adiktolog Gabor Maté říká, že 
závislost je vlastně reakcí na nějaké prožité 
trauma. Podle něj jsou pro nás jako lidské bytosti 
od narození klíčové dvě potřeby (samozřejmě 
kromě těch fyzických): attachment a autenticita. 
Attachment je vazba mezi dítětem a osobou, která 
o něj pečuje. Je to potřeba být milován a opečová-
ván, být přijat – která se evolučně vyvinula, protože 
bez péče by lidská mláďata zahynula. Druhá klíčo-
vá potřeba, autenticita, znamená být v kontaktu se 
svými pocity – uvědomovat si, co cítím, kdo jsem, 
a být schopen to vyjádřit. Když je některá z těchto 
potřeb nenaplněna (což se podle Matého často 
děje: už jako děti se učíme obětovat svou autentici-
tu, abychom si udrželi lásku rodičů), vzniká trauma 
a prostor pro závislost – protože hledáme něco, co 
nám pomůže attachment nebo autenticitu zažít 
(Maté, 2021). Matého pohled tedy jasně dává do 
souvislosti závislost, trauma a rodinné vztahy.

Z  naší praxe vyplývá, že pokud rodiče nedokáží 
dobře komunikovat o potřebách jednotlivých členů 
rodiny i rodiny jako celku, o hranicích a o pravi-
dlech, neumějí pracovat s emocemi a mluvit o nich, 
nedokáží zdravě řešit potíže, netráví společně čas 
atd., pak mohou děti utíkat do virtuálního světa. 
Ten jim totiž nabídne spoustu skvělých věcí, které 
třeba v  rodině nenacházejí: přátele (nebo jejich 
iluzi), přijetí, možnost sebeprezentace podle vlast-

ních představ, úspěch (ve hře, v počtu sledujících) 
a s  ním rostoucí sebevědomí, rozvoj dovedností 
(od znalosti cizího jazyka po strategické myšlení), 
snadné řešení problémů (někoho zablokovat 
na sociální síti nebo zastřelit ve hře) a mnoho další-
ho. Možnost uchýlit se v  případě neúspěchu 
v reálném světě do světa virtuálního, kde se člověk 
může mnohem snadněji schovat ve své bezpečné 
bublině, aniž by byl konfrontován s tím, že něco je 
nepříjemné nebo obtížné, atraktivitu virtuálního 
světa ještě posiluje. 

Navíc, schopnost sebekontroly se u dětí stále ještě 
rozvíjí a bude rozvíjet až do adolescence. „Bez 
kontroly ze strany rodičů a vnější podpory v podobě 
strukturovaného režimu dne je pro děti velmi těžké, 
aby samy udržely hranice,“ upozorňuje Mrázová. 
„Chování dítěte je pak často indikátorem dění 
v rodině: tím, že jej rodina začne řešit, může odhalit 
nějaké hlubší komunikační problémy,“ dodává.

Když mají problém dospělí
Někdy rodiče, kteří přijdou do naší ambulance se 
svým dítětem, sami užívají digitální technologie 
nezdravě. Neuvědomují si rizika sdělování informa-
cí na sociálních sítích (tzv. sharenting – kdy rodiče 
zveřejnují informace a fotografie svých dětí), 
nemají hranice ohledně užívání mobilu nebo 
počítače (např. že na sledování sociálních sítí nebo 
digitální hry je vymezený čas, jinak se věnujeme 
dění tady a teď; že při jídle se mobil nekontroluje 
ani neleží na jídelním stole; že existuje digitální 
večerka, po které už digitální technologie odkládá-
me apod.). 

A naopak, když si s  dětmi během preventivních 
programů povídáme o přínosech a rizicích sociál-
ních sítí a digitálních her, často to dokáží velmi 
dobře samy pojmenovat. Zdá se, že kdybychom tu 
měli použít teorii o digitálních přistěhovalcích 
a domorodcích, tak dnešní mladí rodiče jsou možná 
první generace digitálních domorodců, která ale 
vyrůstala v digitálním světě bez poučení, protože to 
jim jejich rodiče, digitální přistěhovalci, nedokázali 
nabídnout. Proto někteří nemají osvojená pravidla 
zdravého a bezpečného chování ve virtuálním 
světě. Dnešní děti by pak byly jakási druhá genera-
ce digitálních domorodců, která už s  tím, jak si 
virtuální svět osvojuje, dostává i informace 
o rizicích a bezpečnostních opatřeních. Může tak 
být nositelem digitální gramotnosti právě i vůči 
svým rodičům.

Kromě toho je tu ale ještě nezanedbatelné množ-
ství dospělých klientů, kteří se na nás obracejí kvůli 
on-line gamblingu. Do prostředí internetu se totiž 
přenesly v podstatě všechny formy hazardních her: 
od kasin s klasickými hazardními hrami, přes sázení 
na sportovní výsledky až po výherní automaty.   

Jsou tak dostupné na pár kliknutí, což se zvýraznilo 
ještě v období lockdownu.

„Gambling s sebou do rodiny nese nejen negativa 
spojená se závislostí jako takovou: kon�ikty ohled-
ně hraní, výkyvy nálad, nepřítomnost nebo „odpo-
jení“ rodiče, zatajování, lhaní, ale i ekonomické 
dopady a existenční nejistotu, jako nedostatek 
financí na zajištění potřeb členů rodiny, exekuce, 
ohrožení bydlení a podobně“ vyjmenovává další 
terapeutka Advaity Drahuše Tkáčová.

Tkáčová má v  Advaitě na starosti síť Krajských 
poraden pro závislosti, kde se setkává i s  problé-
movými hráči hazardních her. Uvádí příklad jedno-
ho klienta, říkejme mu Karel. "Karel přišel do porad-
ny zkroušený, v očích měl strach a zmatek. Do 
služby ho odeslal jeho psychiatr, kam Karel přišel 
v okamžiku, kdy už nevěděl co dál. Měl pocit, že by 
možná bylo lépe, kdyby nežil. Kdysi byl Karel veselý 
a společenský muž, měl hodně přátel, rád se bavil. 
Oženil se, měl děti. Pracoval jako dělník v továrně, 
ale vydělal vždy tolik peněz, aby se jemu a jeho 

rodině dobře žilo. Právě s kamarády zašel někdy 
rád posedět do hospody, trochu popili, zahráli si 
šipky, někdy zkusil také štěstí na automatu 
„co kdyby…“. Jeden z kamarádů mu ukázal, že auto-
maty je možné hrát také on-line, v dnešní době 
chytrých telefonů je to hračka, může hrát kdykoli
a kdekoli. A tak Karel začal. V počátku jen ve 
volných chvílích, postupem doby i v práci, hraním 
trávil všechen čas doma. Prohrával stále více a více 
peněz, nejdříve mu stačila výplata, pak si začal 
půjčovat od kamarádů, nakonec od nebankovních 
institucí. Už nebylo z čeho splácet a tak „vytloukal“ 
půjčku půjčkou. Vše prasklo, když prohrál najednou 
více než dvě stě tisíc korun, zhroutil se a vše řekl 
manželce. Jejich vztah, který byl však dlouhodobě 
poznamenán Karlovým lhaním a tím, že s rodinou 
netrávil skoro žádný čas, to nevydržel. Manželka 
vzala děti a odstěhovala se ke svým rodičům. Karel 
najednou zůstal sám, nevěděl, co bude dělat, chtěl 
by svůj starý život zpět. A tak mu nezbylo než začít 
znovu, v léčebně,“ vypráví Drahuše Tkáčová.

V  tomto případě patologické hazardní hraní vedlo 
k  rozvratu rodiny. Navíc dluhy, které vzniknou 
v manželství, se přenášejí i na manžela nebo man-
želku, což má další negativní dopad na rodinu. 
Ale i když k takovému rozkolu nedojde, gamblerství 
přináší na ostatní členy rodiny stigma, které se 
může projevit různě, často třeba v  podobě, že 
dětem problémových hráčů hazardních her se 
ostatní za to ve škole posmívají. Mentální „odpoje-
ní“ rodiče pak může být pro dítě vzorcem chování
 i zdrojem osamělosti, o nichž jsme mluvili výše. 
Závislostní chování se tedy v rodině může celkem 
snadno „dědit“.

Rodinná terapie
Protože závislosti mají zničující dopad nejen na 
závislého člověka, ale i na jeho blízké, vnímáme 
jako jeden z klíčových nástrojů rodinnou terapii. 
Zejména v  rodinách, kde rodiče přicházejí kvůli 
potížím dítěte, může velmi pomoci. Jak už jsme 
ukázali výše, chování dítěte bývá reakcí na chování 
a vztahy v  rodině, často i na závislostní chování 
rodičů.  Podle našich zkušeností ale ne každá 
rodina chce něco takového podstoupit. Snazší 
a méně bolestné je problém identifikovat v  dítěti 
než mluvit o tom, jak to máme my dospělí mezi 
sebou a sami se sebou. Přesto, pokud se o to rodina 
pokusí, může mnoho získat. „Nezdravé užívání 
digitálních technologií dětmi dává příležitost 
vyrůst, posunout se celé rodině,“ myslí si terapeut-
ka Mrázová.

Současná rodina 
v proměnlivé době 
z pohledu 
psychologa

S jakými obtížemi se setkává současná rodina? 
Drží dnešní společnost v křehké době nebo nikoli? 
Jak rodina dnes vypadá? Může ji něco podpořit? 

Takové otázky dostávám často. Odpovědi na ně 
nejsou zcela jednoduché. Současná rodina má 
navíc mnoho podob a verzí. Začnu tedy nejčastější-
mi potížemi, které se v době pandemie postupně 
krystalizovaly. 

Deprese u dětí. Dříve něco výjimečného, dnes 
problém na denním pořádku. Na jaře roku 2020 
to začalo adolescenty, v průběhu podzimu rapidně 
přibývaly i děti 1. a 2. stupně ZŠ. Malé školkové dítě 
potřebuje především rodiče. Do tří let věku nepo-
třebuje téměř nic jiného a i do 6 let mu pak stačí 
nějaký občasný kontakt. Jeho psychické pohodlí se 
dost odvíjí od psychického pohodlí jeho rodičů. Ale 
i to nebylo bez ohrožení - spousta rodin žila ve 
stresu, některé ve strachu a to ani ne tak z nákazy 
virem jako ze ztráty jistot. Ale vraťme se ke školá-
kům. Ti prožili velmi nesnadný rok, vlastně rok a půl 
a stále neví, co bude dál a jestli tato situace nebude 
pokračovat. 

Člověk v pubertálním věku je poměrně hodně 
závislý na vnějších podnětech. Doma s rodiči toho 
mnoho již nezažije. Vztahuje se především 
k vrstevnické skupině a podle ní si pak dělá obrázek 
o sobě samém. Navíc se skrze instituci školy hledá 
- začíná přemýšlet, kam v životě bude směřovat 
a potřebuje zkoušet různé zdroje vzdělávání, 
poznávat svět. To vše ale nyní nebylo možné a to 
včetně volnočasových aktivit. Dospívající (i malé 
děti) seděli znechuceně a znuděně, někteří vytíženi 
příliš a jiní zase málo, u notebooků sledujíce výklad 
za výkladem často v pyžamu a bez náznaku vstání 
z postele. Spousta z nich takto trávila celé dny. 
Já se v praxi často setkávala s depresemi typu: 
nevstane z postele, nepřihlašuje se na výuku, 
propadá, neodevzdává úkoly, nikam nechodí, sebe-
poškozuje se, nepřítomně se dívá atp. Problémy, 
které již byly (mám na mysli časté, které se obecně 
s pubertou pojí- sebepoškozování, problémy se 
sebevědomím, sociální fobie a mnoho dalších) se 
velmi rychle zhoršovaly. Co již kdysi bylo zažehná-
no, přišlo zpravidla v plné kráse opět a tyto věci se  

v psychologických ordinacích po celé republice řeší 
doteď. Navíc byl problém, že psychologové, zahlce-
ni poptávkou, nemohli své poradny otevřít a mohli 
pracovat pouze online. Dnešní mladý člověk sice 
umí dělat online vše, ale v tomto náročném případě 
by si asi zasloužil osobní kontakt. Stejně jako 
zbytek populace.

Jak jsem zmínila, depresivním nebo třeba jen lehce 
vyhořelým stavem procházely i děti mladšího 
školního věku - uvězněnost doma u počítače, bez 
kamarádů, s učitelkou (modlou) někde ve vzduchu, 
bez podnětů, často s malou podporou rodičů 
v případě, že museli chodit do práce. Jaro by ještě 
unesly, na podzim toho již bylo přespříliš. A pak do 
školy a tam testování, roušky a dezinfekce místo 
vřelého objetí a hry. To vše se velmi podepsalo na 
dětech, jejich vnímání vzdělávání i světa a v návaz-
nosti na ně i na jejich rodičích, kteří následné potíže 
(pokud neměli i své vlastní) byli nuceni řešit a to 
často v psychologických ordinacích. Rodičům jsem 
často doporučovala, aby se pokusili o alespoň 
nějaké domluvy styků s vrstevníky nebo různé 
kreativní náhrady kroužků. Díky bohu za všechny 
šikovné učitele, kteří se snažili dětem tyto situace 
ulehčit.

Rodina v dnešní době i bez pandemie prochází 
složitým vývojem. Často se rodiny slepují, vznikají 
nové, vyskytují se nevlastní sourozenci, nevlastní 
babičky atp. To vše je v pořádku, když se situace 
správně vykomunikuje, dobře nastaví (např. vídání 
se s každým rodičem dostatečně, přizpůsobování 
režimu vývoji dítěte, jeho potřebám, kroužkům 
a názorům). To ale není vůbec jednoduché. Partneři 
v krizi často poruchově komunikují a těžko nahlíží 
na potřeby dětí i bývalého partnera. Vyžaduje to 
velikou míru spolupráce, empatie a hlavně pokory. 
V takovýchto situacích často může psycholog nebo 
mediátor pomoci. Doba covidová urychlila krize 
tam, kde byly rozběhnuty, a naopak upevnila 
rodiny, kde vztahy fungují. Byli i tací, kteří si volno 
užívali. Jak jsem četla kdysi v článku o “době 
covidu” od pana Tomáše Sedláčka, líbilo se mi jeho 
přirovnání: doba se táhne pomalu jako med  - vše 
půjde najednou pomalu. A věřím, že rodinám, které 
měly tempo života nastavené na vysokou rychlost, 
mohla tato doba velmi prospět. Najednou se nikam 
nehonily a byly spolu doma. Konečně si doma 
upekly chleba nebo šly jen tak na procházku 
a koukly se večer na film, možná si měly čas 
i povídat. Je dost možné, že to mnoho rodin, a do 
nich počítám i tu svou se čtyřmi dětmi, potřebovaly.

V současné době probíhá takový delší a u někte-
rých lidí těžší doběh zmíněných a mnoha dalších 
obtíží této doby. Někdo se dostává ze sociální fobie 
(nikam se nesmělo a najednou mám jít na úřad?), 
jiný z anorexie a další z rodinné krize. 
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V čem se liší 
generace Y 
a generace Z?

Pro začátek bychom si měli rámcově rozlišit věkové 
rozmezí těchto generací. Mluvíme-li o generaci Y, 
jedná se rámcově o mladé lidi a dospělé ve věku 
24–39 (v r. 2021). Také se nazývají mileniánové. Tato 
generace vyrůstala již v poměrně klidném společen-
ském zázemí s  dynamickou proměnou technologií, 
sníženou pracovní morálkou, ale vysokými nároky na 
trávení volného  času. 

Ráda bych ještě krátce zmínila, že situace se vážně 
dotkla i důchodců, kteří zůstali často izolovaní 
(zvlášť, pokud měli příbuzné v jiném městě). 
Důchodci jsou mnohem více zvyklí sledovat televi-
zi, media ostatní nevyužívají zdaleka tolik, proto 
mediální masáž a vířený strach jim taktéž vůbec 
neprospěl.

I maminky na mateřské dovolené v tuto dobu 
výrazně častěji trpěly depresemi - a to především 
z nedostatku kontaktu s jinými matkami, kde by 
mohly sdílet svoji zátěž. Týkalo se to především 
prvorodiček a problém plně neskončil. Současné 
rodičky procházejí strachem z  nákazy virem, 
strachem z očkování a pak ještě strachem, že 
u porodu budou muset být nakonec samy. Násled-
ná poporodní deprese nebo přinejmenším popo-
rodní blues není bohužel překvapivý.

Můžeme jen věřit, že se situace bude zlepšovat 
a že se strachy z podzimu nepotvrdí. Tyto strachy 
sleduji u dětí a především u studentů. Nejvíce jsou 
ohroženy ročníky končící a začínající - pro ně je 
situace složitá i bez online výuky a všech opatření.
Myslím, že běžný dospělý člověk si se situací větši-
nou již nyní může poradit celkem dobře - naučili 
jsme se spoustu věcí dělat online, utřídili si priority 
a pochopili, co online dělat nechceme a čemu se 
věnovat. Tedy snad. Nyní v době léta je dobré 
načerpat síly, odjet si odpočinout, podpořit české 
podnikatele, nasát energii ze sluníčka, aby bylo 
z čeho čerpat, kdyby situace pokračovala. I když já 
věřím, že snad nebude.

V psychologické ordinaci bych raději řešila běžné 
věci - nejčastěji jsou to vztahové potíže, přirozené 
nám všem, ale také osobnostní (sebevědomí, vůle, 
fobie, patologie atp.) či výchovné.  Budu ráda, když 
potíže typu deprese z uvězněnosti mezi čtyřmi 
stěnami, online výuka nebo nemožnost navštívit 
kamarády skončí.

Přála bych všem rodinám nejen v Libereckém kraji, 
aby jim bylo hezky spolu doma i spolu jinde,  aby si 
každý uměl najít čas pro sebe a dostatečně se 
zdrojoval pro stresy jak případné celospolečenské, 
tak ty domácí, kterým se nelze nevyhnout. 
Je to prostě na nás - starost o naše zdraví jak fyzic-
ké, tak psychické. A očkování nás nezachrání, 
každý jedinec se musí zachránit sám - snažit se 
o zdravý životní styl, zdravé vztahy kolem sebe 
plné lásky. A když to nejde, tak o zdravé hranice. 
V případě krize rozhodně není na škodu si jít 
promluvit s osobou blízkou nebo odborníkem, který 
vyslechne a může dát náhled. 

Autorkou textu je Mgr. Lucie Šmahelová 
Černá, která vystudovala obor Psycholo-
gie na Masarykově univerzitě v  Brně. 
Působí jako psycholožka v  Jablonci nad 
Nisou. Zaměřuje se jak na individuální 
práci s  dětmi, tak i s  dospělými. Dále 
poskytuje párové a rodinné poradenství
 a mimo to se věnuje i psychologické 
práci se skupinami - Ženské kruhy  
a přednáškové činnosti.

Generaci Z  je poměrně těžké charakterizovat, 
jelikož tato generace je ještě příliš mladá na to, 
abychom dohlédli celkové důsledky.

Generaci Z  se také říká internetová generace, 
rámcově se jedná o mladé lidi ve věku 24 let 
a mladší. Je to generace, která žije v rychlém sledu 
událostí, okamžikem a online světem. Z  čehož 
můžeme posoudit, že jejich vnímání světa je více 
založené na emocích a realitě a toho, co se opravdu 
kolem nich děje. Ale o tom více v článku.
 
Děti dnešní doby
Jaké vlastně jsou dnešní děti?
Ptám se sám sebe a často i dalších na všech možných 
školeních. Ve své praxi jako učitel, lektor 
a  vedoucí organizace pravidelně navštěvuji třídní 
kolektivy, mluvím s nimi, naslouchám jim a dostávám
se k řešení různých problémů, které se v nich objevují.
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Hned na začátku musím říct, že mezi generacemi 
vnímám velký posun. Jsou tu hlavní oblasti, které 
jsou výrazně viditelné – jako materiální zabezpeče-
ní, které se dětem dostává. Když ale půjdeme hlou-
běji, je tu daleko větší vnitřní prázdnota a nejistota. 
De facto i  v  základních věcech, které předchozí 
generace řešit nemusely, nebo s nimi zkrátka 
neztrácely čas. Proto mám za to, že každé propoje-
ní generací je náročný úkol. Můžeme sice říkat „Ta 
mladá generace je taková a maková…“, ale nabízí se 
otázka, která jde po podstatě – rozumíme dnešní 
mladé generaci neboli generaci Z, opravdu dobře?

Odmítnutí bohové neboli rodina 
a majetek
Já dnešní generaci Z nazývám generací odmítnu-
tých bohů. Vysvětlím ve zkratce. Dnešní děti mají 
prakticky vše, co si přejí, a i to, co si přejí rodiče za 
ně. Půjdemeli po té materiální stránce, z  legrace 
občas říkávám, že dnešní dětské pokojíčky by se 
mohly stát plnohodnotnými hernami ve školkách. 
Děti totiž často mají tolik hraček, že ani neví, se 
kterou si dřív hrát a současně ty hračky udělají 
zkrátka všechnu „dřinu“ za ně. Pak hned za čas 
zapomenou, že danou hračku vůbec mají. Když už 
např.  chlapci mají jedno auto z  nějaké kolekce, 
rodiče dokoupí zbytek sady, aby byla přeci úplná. 
Nebo jsem nedávno slyšel příběh jednoho rodiče, 
který řešil, kolik se utratí za kopačky na fotbal. A je 
to pravda v tom ohledu, že chceteli koupit kvalitní 
kopačky, můžete dát bez problémů několik tisíc 
korun. Sám z dětství vím, že hrajeli člověk pravidel-
ně, jedny kopačky mu nevydrží ani na jednu 
sezónu. Zvlášť když se o ně nikdo nestará. Otázka 
tedy zní: Našetří si dítě těch několik tisíc korun 
každou sezónu? Nebo mu nové kopačky prostě 
rodiče koupí každý rok a  dítě se na tom vůbec 
nepodílí, protože jde přece o kroužek, do kterého je 
dítě rodiči vedeno? Tím chci poukázat na slova 
jednoho psychologa zmiňujícího „potřebu mírné 
ztráty“, kterou možná předešlé generace znají 
daleko víc a která spočívá ve slovech: „Nemohu mít 
vše.“ anebo „Můžu mít tohle, ale budu si na to 
muset nějaký čas šetřit.“ Tento osvojený princip 
potom u dospělých funguje jako zdravá motivace. 
Pokud tomu tak ovšem není, na všechno si půjčíme 
a  rychle se zadlužíme, protože jsme jako děti byli 
zvyklí mít všechno hned.

Ve škole to pak vypadá tak, že se řeší, kdo má jakou 
značku bot apod. Věřte, že jsou dvě značky, které 
vás ihned vyvýší – jedna nakousnutá značka 
mobilu anebo v poslední době koloběžka, na které 
jste do školy přijeli. Tyto věci z vás ve třídě „udělají“ 
boháče, ale opravdu tohle stačí? Je to skutečně 
smysl dětství?

Ve své praxi se za poslední tři roky setkávám 
s tím, že mladí kluci neumí hrát na hudební nástroj, 
něco spravit, vyrobit, nemají koníčky nebo ani 
základní dovednosti, a  to proto, že hrají hry na 
počítači. A když už je chcete do něčeho uvést, první 
pokus je pro ně zároveň neúspěchem a obrovským 
krokem do vnitřní nejistoty a  odmítnutí, že nic 
neumí. A to vše se točí v kruhu. Proto často hledám, 
jak děti a mladé povzbudit a vést tak, aby se možná 
poprvé v  životě učili překonávat překážky, které 
jsou zároveň cestou k  nějaké dovednosti či zruč-
nosti.

A  znovu jsme u  té vnitřní nejistoty, která vychází 
z  toho, že dnešní mladí nejsou zvyklí překonávat 
překážky, natož ty dlouhodobé. Raději by je „sma-
zali“ anebo chytře obešli. Dám příklad – pokud vás 
někdy táta vedl za ruku po lávce přes potok a  vy 
jste se báli, tak jste strach díky němu překonali. 
A  díky fungujícímu otci v  rodině máme možnost 
naučit se překonávat sami sebe. Pokud toto umíme, 
poradíme si i jako mladí dospělí na začátku samo-
statného života. Jenže najít v dnešní době úplnou 
rodinu s  fungujícím otcem i matkou, kde každý 
rozumí své roli, je docela náročná věc. 

A  jak jsme se až sem dostali? Jak tedy rozumět 
dnešní generaci?

Charakteristika Y / Z
Abychom blíže pochopili rozdíl generací, podíváme 
se na několik oblastí, kde se určité hodnoty liší. 

Vnímání autorit
Dřívější generace Y chápala svoje autority jako 
dané, ovšem vyžadovala od nich určitou schop-
nost, znalost daného oboru apod. Dnešní mladí 
vnímají autoritu sice jako přidělenou osobu, ale 
také pouze jako někoho, komu jsou oni sami rovni. 
Dnešní generace se také naučila, že je důležité, aby 
i oni mohli říct na věc svůj názor, protože je podle 
nich vždy podstatný. Je tedy dobré počítat s tím, že 
přirozená úcta k autoritám jde často stranou.

Vztahy a smysl života
Dnešní a  předchozí generace mají snad největší 
problém s určitým individualismem – dělat si věci 
po svém. Jde o  to, že dřívější generace Y čerpala 
svůj smysl života ve výsledcích vlastní práce, 
ze kterých plynul respekt u  druhých lidí, možnost 
věci měnit a  posouvat. Generace Z  získává svůj 
smysl života v  přijetí pár přátel okolo, žije tedy 
v  jakési určité síti vztahů. Zde můžeme vidět dva 
rozdílné způsoby vnímání sebe sama a  vlastní 
hodnoty.
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Nakládání s informacemi
Pro porovnání – dřívější generace byla zvyklá 
skládat si určitý názor z řady několika důvěryhod-
ných informací, příp. důvěryhodných zdrojů a osob 
kolem sebe a poměrně realisticky si zhodnotit, zda 
do dané tématiky člověk má kvalitní vhled či ne. 
Dnešní generace ve velkém množství neorganizo-
vaných informací sama těžko hledá podstatné 
a  důležité zdroje a  dělá si tak místo celkového 
obrazu určitý balíček souboru informací o tématu. 
Je také časté, že pouhé virtuální osobnosti sociál-
ních sítí svůj vlastní názor mladé generaci naserví-
rují již připravený od A  do Z. Mladí tyto názory 
mnohdy nefiltrují kritickým myšlením, ale považují 
je za souhrn faktů a kvalitních znalostí.

Pocity a volný čas
Dnešní generaci se již dostaly pod kůži motta typu 
„Žij naplno!“, „Dělej, co tě baví!“ a  další podobná. 
V tom směru jsou často závislí na tom, jakou mají 
zrovna náladu a jestli je daný úkol, nebo práce baví, 
a jde jim hned od ruky. Když už tedy najdou práci, 
která jim vyhovuje a ve které jsou dobří, pak bývá 
smyslem vydělávání peněz jejich utrácení za 
zábavu ve volném čase. Ať už jde o speciální dovo-
lené, větší uhlopříčku televize, adrenalinové zážitky 
apod. A proč tohle všechno? Chceme se pochlubit 
sousedům? Nebo vypadat líp než ostatní? Co je 
všeho toho zdrojem? 

Školství, prevence
V oblasti prevence ve školství, kterou se zabývám, 
se také objevila nová témata, např. nelátkové závis-
losti, kyberšikana, sebepoškozování a další. 

Je zřejmé, že generaci Z výrazně ovlivnila dostup-
nost internetu ve smartphonech, tím pádem rychlé 
sdílení, rychlé focení, rychlé zjišťování informací, 
zkrátka vše je rychlé. Dámeli pak tento nástroj 
sedmiletému dítěti bez hranic a  mantinelů, je to 
stejné, jako bychom ho poslali v  cizím městě 
nakoupit s  tím, ať si tam případně dojede autem. 
Když se řeší šikana na škole, je časté, že většinou 
se propojí i s kyberšikanou. Když se podíváme ještě 
hlouběji do problematiky používání internetu, děti 
a  žáci mají možnost cokoli kdykoli vyfotit, nahrát, 
předat někomu dalšímu či to veřejně sdílet. Tato 
možnost často vede ke sdílení nevhodného obsahu 
a pak i do daleko větších problémů. 

Nyní se  ovšem nacházíme v  úplně nové sféře, 
jelikož mnoho žáků kolem 13 let a více v distanční 
výuce hrálo PC hry takřka neomezeně. Např. když 
jsem se několika chlapců ptal, jak moc hrají „tu či 
onu“ hru, jeden ukázal na mobilu svůj playtime 
(celková doba, kterou strávil nad hrou) od ledna do 
června – v  součtu to bylo 42  dní a  několik hodin. 
Tento konkrétní chlapec dal do hry každý rok něko-
lik tisíc korun, a to mu je teprve 15 let. 

Na každém kliknutí na internetu tak na chlapce 
a dívky číhá možnost zabavit se. Ať už chcete hrát 
hru nebo si s někým psát. Prostě si jen vyberete, co 
se vám zrovna líbí. Tento instantní mechanismus si 
pak mladí ale převádějí do reálného života a chtějí 
vše hned a jednoduše.

Shrnutí, naděje pro generaci Z
Možná mnoho zde popsaných věcí působí negativ-
ně, ovšem sám jsem se v tom již naučil najít velké 
pozitivum, a  to především v  tom, že potřebujeme 
pochopit problémy dnešní generace a  způsoby 
jejího uvažování. Díky tomu můžeme s  mladými 
efektivněji pracovat a vést je tak, aby se oni samo-
statně zorientovali v  dnešním světě a  v  nastave-
ných normách a dokázali o věcech zdravě přemýš-
let.

Shrnutím nám mohou být určité oblasti uvedené 
výše. Dnešní děti vás možná nebudou brát jako 
autoritu, na kterou jste byli zvyklí vy, ale pokud si 
získáte jejich respekt, dáte jim uznání, budete jim 
naslouchat i v problémech, které vám osobně nepři-
padají jako závažné, budete je vést tak, aby to vždy 
zvládly krok po krůčku, řeknete jim občas svůj názor 
na věci a najdete si čas jim vysvětlit, jak jste k němu 
přišli, naučíte se je povzbuzovat, povedete je, že 
nemusí mít všechno hned a něco nemusí mít vůbec, 
pomůžete jim najít, v  čem jsou dobří, skrz tohle 
všechno najdou smysl svého života a své role. Díky 
tomu může vzniknout jedinečná věc a to je propoje-
ní generací.

Hranice, mantinely a morální hodnoty ve výchově 
v rodinách jsou vzácným vodítkem pro budoucí 
život. Stojí za to do dětí investovat. V budoucnu to 
přinese své ovoce. 

A proto závěrečné shrnutí: Je zásadní do dětí inves-
tovat svůj čas, výhradně jim. Jsme jim neustále 
vzorem. To znamená nemít stále v ruce mobil nebo 
sledovat televizi. Výchova stojí náš čas, především 
čas s nimi. 

Autorem článku je Mgr. Jan Molnár, vystudo-
vaný pedagog. V současné době je ředitelem 
organizace MAJÁK o.p.s., v oblasti prevence 
se zaměřuje především na programy Inter-
vence, kdy vstupuje do třídních kolektivů 
řešících aktuální problém. V posledním roce je 
také školním metodikem prevence na základ-
ní škole. Organizace MAJÁK o.p.s. se již přes 
20 let zaměřuje na programy primární 
prevence - tým lektorů pracuje každoročně 
na zhruba 80 základních školách v Liberec-
kém kraji. Kromě toho se organizace věnuje 
také vzdělávání pedagogů a veřejnosti 
a aktuálně i tvorbě preventivně-edukačních 
karet s názvem MYŠI Z MAJÁKU. 
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Stálé zaměstnání 
je pro rodiny totéž 
jako vhodná půda 
pro zdravý vývoj 
rostliny

Věk digitalizace a znalostní ekonomika kladou 
obrovské nároky na vzdělanost obyvatel. Lídři na 
Světovém ekonomickém fóru (WEF) v lednu 2021 
konstatovali, že největší výzva pro budoucnost 
světa práce bude, jak znovu zapojíme ohrožené 
skupiny na trh práce. Stejné závěry bychom mohli 
vztáhnout i na Liberecký kraj, pokud sledujeme 
aktuální data na trhu práce v této lokalitě. „Pande-
mie COVID-19 ztěžuje každému člověku práci a vzdě-
lání. Nejvíce ohroženou skupinou jsou ale lidé z již 
znevýhodněného prostředí. Lidé s omezeným přístu-
pem k technologiím, internetovému připojení, 
prostředkům. Děti ze znevýhodněného nebo nepod-
nětného prostředí nemající přístup ke vzdělání. V práci 
jsou pandemií nejvíce zasaženi pracovníci ze sektorů, 
jejichž práce byla již vlivem koronaviru pozastavena, 
mladí lidé a absolventi, ženy a nekvalifikovaní pracov-
níci,“ uvádí WEF.

Úřad práce ČR evidoval v celé  České republice 
k 31. 8. 2021 celkem 267 889 uchazečů o zaměst-
nání, podíl nezaměstnaných osob činil 3, 6 %. Míra 
nezaměstnanosti byla podle  dat EUROSTATU (za 
červenec 2021) nejnižší v celé  EU, a to 2,8 % 
(průměr EU 6,9 %). Přesto existuje v České republi-
ce početná skupina osob, a platí to i pro Liberecký 
kraj, které jen obtížně nalézají uplatnění na trhu 
práce. Zejména lidé, kteří mají pouze  dokončené 
základní vzdělání jsou například podle studií Idea 
Cerge násobně více ohroženi nezaměstnaností. 
Mají výrazně nižší výdělky a jejich rodiny jsou nejví-
ce ohroženy chudobou, exekucemi a také zacykle-
ním mladé generace v chudobě.

I Liberec má svá „zraněná“ místa 
Zásadním faktorem sociálního vyloučení je dlou-
hodobá nezaměstnanost. Koncem roku 2015 
evidoval Úřad práce v Liberci 2 059 dlouhodobě 
nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání (déle 
než 12 měsíců v evidenci). V následujících letech 
však docházelo k zásadnímu poklesu dlouhodobé 
nezaměstnanosti. V roce 2019 bylo dlouhodobě 
nezaměstnaných již 388 osob. V důsledku pande-
mie Covid-19 však došlo ke zhoršení situa-
ce,  v  prosinci 2020 bylo evidováno 651 dlouhodo-

bě nezaměstnaných. (Při posuzování těchto dat je 
však třeba vzít v úvahu, že snižování nezaměstna-
nosti bylo trendem v celé ČR.)

Mezi dlouhodobě nezaměstnané se často řadí 
zejména osoby ze sociálně vyloučených lokalit. 
Odhady počtu sociálně vyloučených osob žijících 
v Liberci se různí podle zvoleného vymezení 
a metodiky sčítání. Např. typologie sociálně vylou-
čených lokalit podle Analýzy sociálně vyloučených 
lokalit v ČR (Čada et al., 2015) a Analýzy sociálně 
vyloučených lokalit a ubytoven na území města 
Liberec (2015) uvádí odhad 2 000 osob sociálně 
vyloučených (kombinace dlouhodobě problémové-
ho bydlení, nezaměstnanosti, dluhů a dalších 
rizikových faktorů). Další šetření ale ukazují i na 
další skupinu lidí (cca 2 000), kteří jsou sociálním 
vyloučením ohroženi.. Jedna z analýz identifikovala 
v Liberci 7 sociálně vyloučených lokalit, ve kterých 
žije přibližně 350 obyvatel. Dalších 101 bytů bylo 
identifikováno jako potenciálně rizikových. 
Z hlediska sociálního vyloučení se velké množství 
problémů koncentruje v soukromých ubytovacích 
zařízeních (desítky ubytoven – celkem cca 1 500 
lůžek), kde žije i mnoho dětí. Zvláště zranitelnou 
skupinu sociálně vyloučených představují lidé bez 
domova (odhad až 300 osob). V  Liberci také žije 
cca 3 800 Romů, z nichž je třetina sociálně vylou-
čená.

Trendy na trhu práce v Libereckém kraji 
Nezaměstnanost v  Libereckém kraji v  posledních 
letech klesá. V  srpnu 2020 například poklesla na 
4,02 %, přesto se jednalo stále o 5. nejvyšší hodno-
tu v  rámci mezikrajského srovnání. O rok později 
nezaměstnanost k 31. 8. 2021 opět klesla, a to na 
hodnotu 3,93 %.

Analyzujme hodnoty ohledně nezaměstnanosti 
z roku 2020, kde jsou čísla uzavřená. Od počátku 
roku 2020 se nezaměstnanost v  kraji zvýšila 
o  0,94  p.  b., ve  srovnání s  31.  8.  2019 je vyšší 
o 1,20 p. b. Meziměsíčně vyšší hodnoty zazname-
nal tento ukazatel v případě žen, a to o 0,03 p. b. na 
4,29  %. Naopak podíl nezaměstnaných mužů se 
oproti předchozímu měsíci snížil o  0,09  p.  b. na 
3,77 %.

Z hlediska okresů Libereckého kraje nezaměstna-
nost nepatrně vzrostla v  okresech Liberec 
(+0,03  p. b. na  4,38  %) a Semily (+0,01  p.  b. na 
3,82 %), naopak v okresech Česká Lípa a Jablonec 
nad  Nisou nezaměstnanost poklesla (shodně 
-0,10 p.  b.). Liberec tak obsadil mezi 77  okresy 
České republiky 60. pozici, Jablonec s  4,16% 
nezaměstnaností 56.  příčku a okres Semily se 
umístil na  50.  pozici. Nejnižší nezaměstnanost 
v kraji udržel okres Česká Lípa (3,45 % a 40. pozice). 
První místo v  meziokresním žebříčku s  1,84%    
podílem náleželo okresu Rychnov nad Kněžnou, 
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poslední příčka s 8,20 % nezaměstnaností okresu 
Karviná.

K 31. 8. 2020 úřady práce na území Libereckého 
kraje vedly v  evidenci celkem 12  315 uchazečů 
o  zaměstnání, tj. o  85 osob (0,7  %) méně než 
k  31. 7. 2020. Počet nezaměstnaných žen mezi- 
měsíčně vzrostl o 24 osob (0,4  %) na 6 454 osob 
(tj. 52,4 % z celkového počtu nezaměstnaných). 

Počet mužů hledajících zaměstnání naopak pokle-
sl o 109 osob (1,8 %) na 5 861 osob. Mezi dosaži-
telné uchazeče bylo zařazeno 11 293 osob (mezi-
měsíčně méně o 85 osob, tj. o 0,7 %), které před-
stavovaly 91,7 % všech uchazečů. Osoby se zdra-
votním postižením tvořily 14,4 %, podíl absolventů 
a  mladistvých se meziměsíčně zvýšil z  3,7  % na 
4,0  %. Podporu v  nezaměstnanosti pobíralo 
4  470 nezaměstnaných (36,3  % evidovaných 
osob), její průměrná výše činila 8  465  Kč 
a o  290 Kč se pohybovala pod republikovým 
průměrem (8  755  Kč). Průměrný věk uchazečů 
o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 41,8 let.

Nabídka volných pracovních míst v  evidencích 
úřadů práce v  Libereckém kraji představovala ke 
konci srpna letošního roku 10 428 pozic, tj. ve 
srovnání s  31. 7. 2020 o  744 pozic (7,7  %) více. 
V  průběhu sledovaného měsíce bylo na  úřady 
práce nově nahlášeno 2 388 míst, 1 683 míst bylo 
zrušeno, 83 obsazeno a 122 pozic uvolněno. Pro 
osoby se zdravotním postižením bylo k  dispozici 
561 pozic (tj. 5,4 % z  jejich celkového počtu), pro 
absolventy a mladistvé 1 909 míst (18,3 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo 
v Libereckém kraji 1,18 uchazečů. Mezi kraji České 
republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 
0,35  uchazečů v  hlavním městě Praze do  3,07 
uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota 

vykázaná  za  Liberecký kraj byla 6.  nejvyšší, za 
celou Českou republiku na jedno volné místo 
připadlo 0,82 uchazečů.   

V rámci Libereckého kraje zaznamenaly nejpří- 
znivější situaci okresy Liberec a Semily, ve kterých 
na jedno místo připadlo 0,96 uchazečů (37., resp. 
38. příčka republikového meziokresního žebříčku). 
Na druhé straně v  okrese Jablonec nad Nisou se 
o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,97 uchazečů 
(59. místo). Prvenství mezi okresy České republiky 
patřilo okresu Praha-východ (0,12  uchazečů), 
poslední místo obsadil okres Karviná (8,49 uchaze-
čů).

Chcete-li mít možnost sledovat a srovnávat data 
o vývoji nezaměstnanosti a chudoby od roku 2006 
až na úroveň ORP/obcí, umožní vám to Mapa neza-
městnanosti a sociální nejistoty, kterou naleznete 
na odkazu, viz Mapa (mapanezamestnanosti.cz). 

Důležitým indikátorem vypovídajícím o míře sociál-
ního vyloučení obyvatel dané lokality je počet osob 
pobírajících dávky v hmotné nouzi. V posledních 
letech dochází k významnému poklesu počtu osob 
pobírajících tyto dávky. K poklesu dochází 
v celé České republice, ale v  Libereckém kraji je 
tento pokles ještě výraznější – od r. 2016 jde 
o pokles dávek v hmotné nouzi více než o polovinu. 
To však neznamená, že lidé, kterým nevznikl nárok 
na tyto dávky, netrpí hmotnou nouzí. (Celorepubli-
kový trend snižování počtu vyplacených dávek 
v hmotné nouzi souvisí jednak s pozitivním vývo-
jem ekonomiky, ale rovněž také se způsobem jejich 
výpočtu. Výpočet je vázán na životní minimum, 
které se mnoho let nevalorizovalo. Životní náklady 
se však výrazně zvyšují. Řadě domácností na 
hranici chudoby proto nevznikne nárok na dávku 
pomoci v hmotné nouzi. Určitá část poklesu může 
být také způsobena postupem úřadu práce při 
přidělování dávek.)

 Příjemci příspěvku na živobytí Data se vztahují k roku 2020
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Tabulka níže Vývoj struktury nezaměstnaných podle věku v  Libereckém kraji kopíruje trendy na trhu 
práce v  ČR. Největší problémy najít zaměstnání mají absolventi škol, lidé ve věkové  kategorii 55 plus 
a matky s malými dětmi. 

Počet příjemců dávek příspěvku na živobytí

Zdroj: Mapa (mapanezamestnanosti.cz)

Vývoj struktury nezaměstaných podle věku

Sankčně vyřazení z evidence ÚP Data se vztahují k roku 2020

Zdroj: Mapa (mapanezamestnanosti.cz)
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Dopady nezaměstnanosti na rodiny 
s dětmi 
Důstojné a stálé zaměstnání je pro rodiny totéž 
jako vhodná půda pro zdravý vývoj rostliny. 
Psychologické studie tvrdí, že obecně lépe snášejí 
nezaměstnanost ženy, protože jim vždy zůstává 
role pečující osoby o rodinu. Muži při nezaměstna-
nosti snáze podléhají depresím, závislostem na 
alkoholu či návykových látkách. Výjimkou není ani 
propadnutí gamblerství. Napětí, které vyplývá 
z nezaměstnanosti v rodině, snížení životní úrovně, 
nejistoty ohledně budoucnosti, negativně dopadá 
i na děti. Ty potřebují kromě nezbytného materiál-
ního zabezpečení i pocit pohody, psychologického 
bezpečí v  rodině a pozitivní vzory v  životě, aby 
věděly, že pracovat je normální. Vztah mezi socio-
ekonomickým postavením rodiny a budoucím 
vzděláváním dětí a jejich uplatněním na trhu práce 
má úzkou souvislost, což prokazují i výzkumná 
data. (viz PAQ Research a IDEA pro Nadaci ČS: 
Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity, 
https://www.nadacecs.cz/data/documents/db/NCS-
-studie-nerovnosti-fin.pdf). 

Naléhavý problém k  řešení i v Libereckém kraji je 
zejména práce se specifickou skupinou mladých 
lidí ve věku 15 – 29 let (tato potřeba se propisuje
i do strategických cílů v ostatních krajích). Návrhy 
řešení tohoto problému předkládají v Liberci exper-
ti pracovních skupin, kteří spolupracují na přípravě 
Tematických akčních plánů. Snaží se zapracovávat 
popis příčin dlouhodobé nezaměstnanosti mladých 
lidí. Cíleno je na mladé lidi ve věku 15 – 29 let, kde 
spodní hranice je dána věkem, kdy mladí získávají 
občanský průkaz, nejsou ale zletilí. Zároveň se 
předpokládá, že ve věku 15 let mají ukončené 
základní vzdělání. V tomto věku již mladí lidé 
mohou vykonávat práci za mzdu, mohou být re- 
gistrovaní na úřadu práce a nemusejí pokračovat 
v povinné školní docházce. Horní hranice 29 let je 
stanovena na základě kategorizování u dlouhodo-
bé nezaměstnanosti. 

Důležité je věnovat se zejména lidem, kteří pochá-
zejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tito 
mladí mají zpravidla nízké vzdělání (nedokončené 
základní vzdělání, odcházejí ze střední školy či 

učňovského oboru, obvykle již z prvního ročníku). 
Často tito selhávající studenti pocházejí z rodin 
závislých na hmotné nouzi, nemají mnoho zkuše-
ností, chybí jim základní pracovní návyky. Bohužel 
s vyšším věkem (18+) mohou již být v předlužení 
a jsou celkově demotivovaní a bez dalších pracov-
ních plánů. Výsledkem je u těchto mladých dospě-
lých často absolutní ztráta nějaké pozitivní vize do 
budoucna. Jako vhodná podpora této cílové skupi-
ny při adaptaci na pracovním trhu se jeví podle 
expertů podpora mentorskými programy.

 

Příčiny nezaměstnanosti u skupiny mladých ve 
věku 15 – 26 let: 

mladí nemají motivaci pracovat z důvodů 
absence vzorů v rodině a širším okolí.

Cílová skupina (dále jen "CS") nemá pracovní 
návyky, protože je nemá kde získat.

CS nemá vzdělání (nedokončení ZŠ/SŠ), 
nefunkčnost školních programů pro
demotivované děti).

CS má špatné podmínky bydlení.

CS se nepotkává se zaměstnavateli 
(předsudky, nedůvěra, jiné komunikační kanály).

Nezaměstnanost podle pohlaví 
(Liberecký kraj)
Ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností jsou 
v Libereckém kraji více ženy než muži. Důležité je 
předcházet i budoucí chudobě žen, protože pokud 
dlouhodobě nepracují, jsou chudobou ohroženy ve 
starším věku více než muži. Kvůli nízkým příjmům 
a neodpracovaným letům mohou mít problém se 
získáním důchodu. V  obzvláště tíživé sociální 
situaci se ocitají ženy samoživitelky.

Graf níže ukazuje, že nezaměstnanost žen je 
v  Libereckém kraji vyšší, protože kromě jiných 
překážek se musejí ve větší míře vyrovnávat 
s  nutností pečovat o děti a širší rodinu. Ženám 
a pečujícím rodičům by proto pomohla větší nabíd-
ka �exibilních úvazků, férová mzda umožňující 
důstojný život a dostatek míst v jeslích a školkách. 

Nezaměstananost podle 
pohlaví v Libereckém
kraji v jednotlivých
měsících
(k poslednímu dni 
sledovaného měsíce)

  Sborník odborných příspěvků k rodinné politice „Specifika rodin v Libereckém kraji“25



Dopady nezaměstnanosti na život rodin
Důležitost oblasti zaměstnávání pro rodiny ukazuje 
i nedávné dotazníkové šetření. V rámci tvorby 
Strategického plánu rodinné politiky Libereckého 
kraje (2018) proběhlo dotazníkové šetření mezi 
rodiči s dětmi, ze kterého vyplývá, že rodinná politi-
ka by se měla zaměřit na problematiku �exibilní 
pracovní doby, na druhém místě zmiňovali potřebu 
zdravého a bezpečného prostoru, na třetím místě 
uváděli problém nedostatku míst v jeslích a škol- 
kách, na čtvrtém místě byla uváděna finanční 
dostupnost bydlení (SPRP LK 2019-2023, s. 17).

V r. 2020 vznikly v  Liberci rovněž dva tematické 
akční plány (TAP), což je velmi významné 
s  ohledem na volbu priorit při řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti. Jeden TAP se věnuje tématu 
zaměstnanosti a dluhů (viz Tematický akční plán pro 
oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci, dostupné z: 
https://www.liberec.cz/files/prilohy/ilangr/010-tema-
ticky-akcni-plan.pdf), druhý TAP je zaměřen na 
bydlení, bezpečnost a občanské soužití. Pracovní 
skupiny, které se věnují problematice zaměstnává-
ní a tématu bydlení se spojily, protože problém 
dlouhodobé nezaměstnanosti úzce souvisí s pře- 
dlužením cílové skupiny, které se díky současnému 
nastavení exekucí „nevyplatí“ jít do práce. Respek-
tive postižená skupina je demotivovaná, protože 
legální zaměstnání jim reálně nepřináší dostatečné 
materiální zajištění. 

Část dlouhodobě nezaměstnaných a předlužených 
lidí nemá ani základní přehled o svém skutečném 
zadlužení a často jen rezignují na řešení svých 
problémů. Tito lidé jsou dlouhodobě buď na 
dávkách hmotné nouze, nebo žádné dávky nepobí-
rají (jsou bez dokladu, neumí jednat s  úřady atd.). 
Volí pak alternativní životní strategie, využívají 
raději práci „na černo“, tedy nelegální zaměstnává-
ní, které jim sice přináší výdělky, ale reálně snižuje 
jejich sociální a důchodové pojištění a materiální 
zajištění v budoucnu. 
 
Zvýšená pozornost by měla být věnována zejména 
těmto skupinám:
 

Rodiče samoživitelé 
Předlužené osoby
Osoby stigmatizované etnicitou nebo adresou
Děti vycházející z institucionální péče
Osoby, vracející se z výkonu trestu 
Osoby závislé na omamných a psychotropních 
látkách 
Osoby bez domova / s nejistým bydlením
Lidé s nízkou kvalifikací
Osoby ve věku 50 +
Osoby zdravotně hendikepované 
(s fyzickými i psychickými omezeními)
Osoby dlouhodobě nebo opakovaně evidované ÚP ČR 
Osoby pracující v nejistých zaměstnáních – agen-
turní zaměstnanci, lidé pracující dlouhodobě na 
dočasné smlouvy, dohody, lidé pracující 
v tzv. švarcsystému 

Dlouhodobě nezaměstnaní lidé 
se neobejdou bez sociálního poradenství 
Podpora dlouhodobého a stabilního zaměstnání se 
neobejde bez sociálních služeb pro lidi, kteří stojí 
dlouho mimo legální trh práce, protože jsou obvyk-
le zatíženi mnoha handicapy (dluhy, chybějící 
bydlení, špatné zdraví, návykové látky, záznam 
v Rejstříku trestů atd.). Statutární město Liberec se 
zaměřilo na jednu z nejdůležitějších podmínek pro 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných lidí, 
a to předcházení vzniku dluhu na nájmu, což často 
vede ke ztrátě bydlení. Město Liberec se rozhodlo 
jít cestou včasné detekce dluhu na nájemném – 
s cílem udržet domácnosti v bytech, a předejít tak 
zhoršování situace nájemníků nejen sociálního, ale 
i městského bydlení. Včasným reportingem je 
umožněn rychlý zásah (v prvním měsíci od vzniku 
dluhu) a navázání spolupráce s dlužníkem. V dlou-
hodobé perspektivě město očekává snížení počtu 
výpovědí z nájmu z důvodu neplacení nájemného.

V dluhovém tématu významně pomáhají např. jak 
registrované sociální služby, konkrétně odborné 
sociální poradenství zaměřené na dluhy, tak služby 
organizací Člověk v Tísni, o.p.s., Romodrom o.p.s. 
a Déčko – občanská poradna. V roce 2018 se začal 
ve městě realizovat projekt Kontaktní sociální 
práce Liberec 2018–2020, v rámci kterého vznikly 
pracovní kapacity sociálních pracovníků, kteří 
mimo jiné poskytují bezodkladnou podporu 
domácností, jež dluží na nájemném. Sociální 
pracovníci projektu jsou součástí odboru školství 
a sociálních věcí, resp. Humanitního oddělení 
Magistrátu města Liberec.

V polovině roku 2019 začal magistrát úzce spolu-
pracovat se sociálními pracovníky projektu 
Kontaktní sociální práce (nyní již Centra pro bydle-
ní). Nově všichni nájemníci v městských bytech 
podepisují informovaný souhlas s  předáváním 
osobních informací těmto partnerům. Referentka 
nájmu, jež má k  dispozici automatický reporting 
dluhů na nájemném umožňující automaticky identi-
fikovat dluhy na nájmu v měsíci, kdy dluh vzniká, 
proto o dlužných domácnostech může informovat 
sociální pracovníky Kontaktní sociální práce (Cen- 
tra pro bydlení). Sociální pracovníci bezodkladně 
navazují kontakt s domácnostmi, ve kterých vznikl 
dluh na nájemném, zjišťují důvody neuhrazeného 
nájmu a nabízejí podporu sociální práce. Zpětně 
pomáhají nastavit splátkový kalendář a poskytují 
poradenství.

Město nyní v návaznosti na Kontaktní sociální práci 
pilotuje aktivity Centra pro bydlení (návazný 
projekt v rámci koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám), mezi které patří hlavně 
registrace nových zájemců o městské bydlení.
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Sociální a podpůrné služby 
Sociální služby: terénní programy, sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
nízkoprahová zařízení, nízkoprahová 
denní centra a sociální rehabilitace aj. 
Prorodinné služby: rodičovská centra, 
předškolní kluby, OSPOD 
Služby zaměřené na duševní zdraví 
a psychologické poradenství 
Dluhové a finanční poradenství: funkční 
osobní bankrot, jednání s exekutory. 
Zvyšování finanční gramotnosti a nácviky 
sestavování domácího rozpočtu 
Adiktologické služby: léčba, komunity, 
nácviky, trénink 
Vzdělávací programy: rekvalifikace 
a doplňování formálního vzdělání, 
návraty do vzdělání

                                                
Zdroj: 
SPOT, Manuál na podporu zaměstnanosti v obci 

Příklad dobré praxe 
- azylový dům pro ženy a rodiny 
Mnohé studie již dokázaly, že před tím, než si dlou-
hodobě nezaměstnaný klient najde zaměstnání, je 
vhodné stabilizovat jeho bytovou situaci. 
To potvrzuje i příklad dobré praxe z Liberce, kdy si 
některé klientky i díky zázemí v novém  azylovém 
domě našly posléze i zaměstnání, a to za podpory 
projektu OPZ (Azylový dům pro ženy a rodiny Libe-
rec 2020–2022), který navazuje na rekonstrukci 
objektu (projekt IROP). Vytvoření tohoto zařízení 
znamenalo hmatatelný úspěch. Azylový dům 
významně přispívá k řešení bytové nouze rodin 
s dětmi. V prvních měsících se podařilo sestavit 
kvalitní tým pracovníků a nastavit pravidla pro 
fungování zařízení. To začalo fungovat začátkem 
roku 2020 a během prvního pololetí azylový dům 
ubytoval 5 rodin s dětmi a 12 žen (žijících samo-
statně). U 3 rodin a 2 žen se podařilo dosáhnout 
účelu spolupráce (odešly bydlet jinam). 

Zájem o službu je enormní, z kapacitních důvodů 
byly odmítnuty již desítky zájemců. (Situace se ale 
poměrně dynamicky proměňuje a také se díky 
rozšíření terénní práce prohlubuje znalost týkající 
se osob bez domova. Terénní pracovníci v roce 
2020 pracovali s kvalifikovaným odhadem 
250-300 lidí bez domova.)

Cílem Azylového domu zůstává poskytnout ubyto-
vání a zázemí klientům v bytové nouzi na nezbytně 
nutnou dobu a pomoci jim řešit jejich 

finanční situaci. Velmi důležitá je i pomoc s orienta-
cí na trhu práce, základní pracovní poradenství 
a dohlédnutí na zlepšení školní docházky u rodin, 
které s ní mají problém. Významná je po celou dobu 
i podpůrná role terapeutických služeb. 

Vize do budoucna  
Z analýzy statistik úřadu práce vyplývá, že dlouho-
době nezaměstnaní tvoří v Libereckém kraji dvě 
třetiny všech osob v evidenci, což jednoznačně 
upozorňuje na fakt, že tento problém je třeba 
aktivně řešit. 

Cílem Strategického plánu sociálního začleňování 
pro statutární město Liberec 2016 -2019 je posílit 
poradenskou činnost. Zlepšit podporu pracovních 
kompetencí cílové skupiny, rozvoj metody prostup-
ného zaměstnávání, rozšíření veřejně prospěšných 
prací a společensky účelných pracovních míst 
a zlepšení komunikace se zaměstnavateli. Důleži-
tým cílem je pak samotná motivace klientů (boj 
s  vnitřní prázdnotou a devastací psychiky) 
a vhodně nastavená pomoc formou prostupného 
zaměstnávání. Jde o integraci nezaměstnaných, 
kdy se postupně, krok po kroku, navyšuje zátěž na 
klienta a dané místo mu po určitou dobu nabídne 
rozvoj jeho pracovních dovednosti, sociálních 
návyků a pozvolnou adaptaci na nové podmínky 
v práci.
 
Nezaměstnanost má v každém regionu svá specifi-
ka, protože je třeba i místně slaďovat potřeby trhu 
práce a vzdělávání, k čemuž mohou dobře sloužit 
lokální sítě zaměstnanosti a lokální partnerství. 
Co se týče Libereckého kraje, v oblasti zaměstná-
vání lidí setrvávajících mimo otevřený trh práce 
sehrála v minulosti svou roli ekonomická konjuktu-
ra. Velká poptávka po pracovní síle a zvýšení neza-
bavitelné částky přispěly i k lepší zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných. Zlepšila se dokonce 
i možnost uplatnění Romů. 

K významnému zapojení zaměstnavatelů dochází 
například i v rámci projektu Férové školy, který se 
zaměřuje mimo jiné na kariérové poradenství na 
školách (partner žadatele Educa quality). Díky 
rozvoji terénních služeb a odborného sociálního 
poradenství se podařilo motivovat klienty k hledání 
zaměstnání. Dochází i k rozvoji prostupného 
zaměstnávání například v  družstvu  TEXman, 
Fokusu (podpora duševně nemocných) nebo sdru-
žení Tulipán (chráněná dílna, zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením).  

K výraznému útlumu dochází, stejně jako v  jiných 
částech ČR, pokud jde o využívání veřejně prospěš-
ných prací (VPP) i v Libereckém kraji. Důvodem je 
zejména změna financování i celkový nedostatek 
pracovních sil na pracovním trhu. Zaměstnávání na 
VPP koordinuje příspěvková organizace obce
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s názvem Komunitní práce Liberec.

Další projekt OPZ, který pomáhá zvyšovat zaměst-
nanost obtížně uplatnitelných lidí, nese název          
„S D.R.A.K.em proti chudobě“. Cílem tohoto projek-
tu je změnit nepříznivou sociální situaci klientů, 
jejich vzdělávání, posílení pracovních kompetencí, 
ale také zvýšení sebevědomí. Minimálně 10 klientů 
získá podporu praktických dovedností, stálou práci 
a podporu dluhového poradenství při řešení své 
životní situace. V plánu je rovněž rozšiřovat trénin-
ková místa. 

V Liberci je realizováno několik projektů v rámci OPZ
v oblasti zaměstnanosti, přičemž se většinou jedná 
o vzdělávací aktivity, nebo o aktivity zaměřené na 
zaměstnávání zdravotně postižených. To, co lze

v Libereckém kraji ještě zlepšit, je to, že zde chybí 
ucelený systém prostupného zaměstnávání, který 
by koordinoval činnosti jednotlivých aktérů s cílem 
nastavit adekvátní podporu dlouhodobě nezaměst-
naným. Tato informace vychází ze Strategického 
plánu sociálního začleňování pro statutární město 
Liberec (2016-2019) a toto doporučení bylo 
opakovaně uváděno aktéry v pracovní skupině pro 
zaměstnanost a dluhy.

V Libereckém kraji je pro snížení počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných osob realizován od roku 2016 do 
30. 6. 2022 důležitý projekt Zpět do práce v Libe- 
reckém kraji (CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000045). 
Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, 
konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu České republiky. Účastí 
v projektu a absolvováním jeho aktivit zvýší dlou-
hodobě nezaměstnaní svoji šanci na uplatnění na 
trhu práce. Do projektu vstoupí minimálně 1000 
osob spadajících do cílové skupiny, minimálně 300 
z nich absolvuje rekvalifikační kurz a 157 nastoupí 
na Společensky účelné pracovní místo.

Projekt zajišťuje nejen ucelenou nabídku vzděláva-
cích kurzů, ale zároveň individuální přístup 
k účastníkům projektu. Základním principem 
tohoto projektu je rozšíření dovedností a kompe-
tencí jednotlivce, poskytování širších a komplex-
ních služeb od motivačních, poradenských a vzdě-
lávacích aktivit až k podpoře pracovních míst.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou dlouhodobě 
nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci Úřadu 
práce ČR (dále jen ÚP) déle než 5 měsíců,
s důrazem na osoby s dobou evidence nad 12 
měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou 
letech jako uchazeči o zaměstnání (dále jen UoZ), 
bez ohledu na věk či vzdělání.

Například od ledna 2021 do konce dubna 2021 
vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém 
kraji“ celkem 105 osob. Skupinové poradenství 
absolvovalo v  tomto období 71 uchazečů 
o zaměstnání a motivační aktivity 70 uchazečů. 
Tato školení - kurzy připravují uchazeče na pracov-
ní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu 
a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při 
sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměst-
nání. S uchazeči o zaměstnání nacvičují sebepre-
zentaci a komunikaci, napomáhají zvýšení sebevě-
domí. Další odborná školení od ledna 2021 do 
dubna 2021 probíhala rovněž formou e-learningo-
vého vzdělávání. Oborné školení finanční gramot-
nosti absolvovalo 41 uchazečů a pracovního práva 
35 uchazečů o zaměstnání. Rekvalifikaci úspěšně 
zakončili a doložili osvědčením 2 uchazeči. 
V období od ledna 2021 do konce dubna 2021 
nastoupilo na nedotované pracovní místo 35 osob 
a na společensky účelné místo – vyhrazené - 
nastoupilo 39 osob.

Příklady nástrojů vhodné 
intervence zaměřené na cílové
skupiny: 

Pracovní poradenství a na něj navazující 
aktivity 
Individuální poradenství na základě 
diagnostiky, pracovní asistence, 
nácvikové aktivity 
Individuální a skupinové aktivity rozvoje 
měkkých dovedností a znalostí 
(tzv. soft skills), 
Zvýšení kvalifikace: rekvalifikace, 
návraty do škol 
Zajištění tréninkového zaměstnání 
směřující k rozvoji pracovních i osobních 
kompetencí 
Vedení a mentoring v rámci 
(tréninkového) zaměstnání 
Peer-support: podpora od kolegů se 
zkušeností se znevýhodněním 
Pracovní praxe: úhrada vstupních 
nákladů; praxe ve škole, praxe prostřed-
nictvím nějaké formy tréninkového 
místa, exkurze do firem, seznámení 
se s firemním prostředím, s pracovním 
místem 
Právní a finanční poradenství: např. 
analýza finanční udržitelnosti legálního 
zaměstnání 
Odbory, znalost pracovního práva
                                                 
Zdroj: 
SPOT, Manuál na podporu zaměstnanosti v obci 
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Dobrá praxe v Libereckém kraji 
Role města/obce je v celém procesu podpory dlou-
hodobě nezaměstnaných lidí klíčová a v některých 
aspektech nenahraditelná. Můžeme ji spatřovat ve 
třech úrovních:

1. Obec se stává tvůrcem a koordinátorem lokál-
ního partnerství  -  plánování programů zaměst-
nanosti v obci (mikroregionu, svazku obcí atp.), 
vytvoření lokální sítě zaměstnanosti, popis jejich 
žádoucích prvků a obsahových cílů 

2.  Obec jako tvůrce a koordinátor podpůrné sítě 
- vytvoření a komunikace v rámci sítě aktérů 
podpory, identifikace potřeb znevýhodněných 
osob, nastavení případové podpory. Město Libe-
rec například zaměstnalo manažera SPSZ.  

3.  Obec jako zaměstnavatel a tvůrce podmínek 
ke vzniku pracovních míst  - vytváření tréninko-
vých, chráněných a standardních pracovních 
míst, nastavení spolupráce a podpory komerč-
ních zaměstnavatelů. 

Například Komunitní práce Liberec, o.p.s. (KPL) je 
organizace zřízená městem Liberec s cílem zajišťo-
vat jednoduché úklidové a pomocné práce ve 
městě. Z velké části jsou jejími zaměstnanci přichá-
zející v režimu veřejně prospěšných prací (VPP), 
případně společensky účelného pracovního místa 
(koordinátoři skupin). V letech 2016-2018 zaměst-
návala firma kolem 80 osob ročně, v roce 2019 je 
to po změně fungování dotací VPP cca polovina. 
KPL je příjemcem dotace na tréninková pracovní 
místa ve spojení s podporou v dluhové oblasti 
(projekt OPZ-IPRÚ, začátek realizace leden 2020).

Mezi další zaměstnavatele osob znevýhodněných 
na trhu práce patří také i FCC, a.s. (odpady a recy- 
klace) a TSML, a.s. (technické služby – údržba 
města). Úplný přehled těchto zaměstnavatelů 
chybí. Ve městě rovněž působí sociální podniky, 
neexistuje ovšem jejich seznam.

Možné nástroje intervence, 
zaměřené na zaměstnavatele 
a instituční sféru 
(nástroj na úrovni obce):  

Identifikace a tvorba pracovních míst
Tréninková pracovní místa v rámci obce 
Pracovní místa v soukromém sektoru: 
pobídky obce, dotace na mzdy, podmínky 
při zadávání veřejných zakázek - sociálně 
odpovědné zadávání veřejných zakázek 
Podpora tvorby vhodných míst pro osoby 
se zdravotním, sociálním nebo jiným 
omezením 
Zapojení zaměstnavatelů do plánu 
pracovně poradenských a zaměstnanost-
ních aktivit, tréninková místa, práce na 
zkoušku 
Alternativní odměňování: 
stravenky, nájemné (při splnění zákoníku 
práce) 
Dopravní obslužnost: svozy zaměstnanců 
na směny, nebo úprava spojů veřejné 
dopravy 
Slaďování práce a péče: kapacity školek, 
dětské skupiny (a jejich provázanost 
s podporou zaměstnávání), firemní školky 
Jednání o vstupních podmínkách na 
pracovní místo a nabídka podpory 
zaměstnavatelů (např. práce s exekuční-
mi srážkami, přijetí osob s trestním             
rejstříkem) 

Zdroj: 
SPOT (Centrum pro společenské otázky)
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Sociální podniky a odpovědné zadávání 
veřejných zakázek 
Realizaci opatření v této oblasti ovlivnily i změny 
pravidel v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 
(APZ) a změny ve výzvách ESIF, které odradily 
potenciální zájemce o projekty na sociální podniká-
ní. Oblast zaměstnanosti ale naštěstí ovlivnila záro-
veň ekonomická konjunktura, která významně 
přispěla ke snížení nezaměstnanosti.

Mnohé sociální podniky v Libereckém kraji, napří-
klad TEXman, Elekce, Farní charita Česká Lípa se 
pohybují na otevřeném trhu už víc než rok bez 
finanční podpory z operačních programů. Jak bojují 
v konkurenci komerčních firem? Například Druž-
stvo TEX man v Liberci šije a prodává lůžkoviny. 
Díky kvalitním materiálům a unikátnímu, avšak 
jednoduchému způsobu šití bez studených švů, 
jsou výrobky odolné a dobře se udržují. Tyto vlast-
nosti oceňuje především personál všech zařízení, 
které zboží TEXman používá. Všichni zaměstnanci 
firmy patří do kategorie sociálně znevýhodněných. 
Více než polovina jsou navíc pracovníci zdravotně 
hendikepovaní, takže TEXman dostává příspěvek 
od Úřadu práce na základě smlouvy o vymezení 
chráněných pracovních míst.

Část zisku družstvo vytváří i tzv. prací ve mzdě, což 
znamená ušití nebo i nastříhání z materiálů doda-
ných zákazníkem. Finančně nejvýhodnější je však 
prodej vlastních výrobků, a proto se nyní 
v TEXmanu zaměřují také na marketing. Jako 
sociální podnik využili akceleračního programu 
České spořitelny First Impact a budou několik 
měsíců pracovat společně s mentorem na svém 
zviditelnění a zlepšení prodeje. Hledají v tomto 
ohledu možnosti i do budoucna. Rýsuje se spolu-
práce s  NeSst, což je mezinárodní společnost 
podporující sociální projekty.

Sociální podnik Elekce, původně malá rodinná 
firma, za poslední roky prodělal největší změny. 
Zcela opustil původní zaměření orientované na 
zaměstnávání nekvalifikovaných lidí bez přístřeší 
údržbou zeleně. Ve veřejných zakázkách totiž 
často vítězily firmy s nabídkami i pod cenou nákla-
dů. Proto se Elekce vypořádala s touto situací tak, 
že zcela proměnila směr svého podnikání. Začala 
nabízet neregistrovanou sociální službu – společ-
nictví pro seniory, a to nejen v Liberci, ale i v jiných 
městech České republiky. Jejich pracovníci 
ve věkové kategorii 50 plus externě pracují na 
dohodu o provedení práce. Se seniory společně 
vaří, nakupují, tráví volný čas, diskutují nebo „hlída-
jí“ ty, kteří nemohou být sami. 

Farní charita Česká Lípa má všech šestnáct 
zaměstnanců ze sociálně znevýhodněných skupin. 
Jejich hlavní činností je sezónní údržba zeleně. 
Díky spolupráci s Jizerskými pekárnami a DS 

Schmidt, kartonáž v Novém Boru, někteří
zaměstnanci pracují v těchto firmách v zimních 
měsících a některým se podaří získat práci 
i natrvalo.  

Praxe ukazuje, že sociální firmy se v těžké situaci 
(covidové i pocovidové krizové době) opravdu 
musejí hodně snažit, aby přežily. V  praxi citelně 
chybí zákon o sociálním podniku. Některé principy 
obsažené v původním  návrhu zákona o sociálním 
podniku převzalo MPSV do návrhu novely zákona 
o zaměstnanosti a předložilo ji do meziresortního 
připomínkového řízení v  prosinci 2019, pod 
č.j. MPSV-2019/238552-521 (viz https://a-
pps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJTHPCT1). 
Sociální podniky by podle tohoto návrhu byly 
definovány takto: „Pracovní místa pro osobu mimo-
řádně znevýhodněnou vytváří obec, zaměstnavatel, 
jenž zaměstnává znevýhodněné osoby alespoň 
v podílu 30 % průměrného ročního přepočteného 
počtu svých zaměstnanců (sociální podnik), státní 
nebo obecně prospěšná instituce na základě 
dohody s Úřadem práce nejdéle na dobu 3 let 
a obsazuje je po předchozím souhlasu Úřadu práce 
osobami mimořádně znevýhodněnými“. Návrh 
MPSV na rozdíl od dřívějšího návrhu zákona 
o sociálním podniku neobsahuje možnost vyhraze-
ných veřejných zakázek pro sociální podniky. 
K návrhu této novely zákona o zaměstnanosti však 
dosud nebyly vypořádány připomínky z  mezire-
sortního připomínkového řízení.

Na jaře 2021 byl předložen Poslanecký návrh 
zákona o integračním sociálním podniku (sněmov-
ní tisk č. 1236). Vláda k němu zaujala 13. července 
2021 neutrální stanovisko, v němž upozorňuje na 
rozpočtové dopady návrhu, na možný střet s úpra-
vou veřejné podpory, a také na legislativně tech-
nické nedostatky. (V tuto chvíli, září 2021, je zákon 
před prvním čtením v  Poslanecké sněmovně). 
Návrh obsahuje i možnost zadávání vyhrazených 
veřejných zakázek integračním sociálním podni-
kům. Nad rámec původního návrhu obsahuje 
poslanecký návrh příspěvek na zaměstnávání 
znevýhodněných osob a příspěvek na řešení speci-
fických potřeb znevýhodněné osoby, které by 
integračnímu sociálnímu podniku uděloval Úřad 
práce. Na to, jak jednání dopadnou, si musíme ještě 
počkat. 

Optimálním stavem je praxe některých zemí 
v  západní Evropě, kde státní správa, pokud to je 
možné, objednává zboží či služby u sociálních 
podniků. Výrazný potenciál mnohé sociální firmy 
vidí ve veřejných zakázkách, kde dosud kvůli 
jedinému nejčastějšímu kritériu příspěvkových 
organizací – nejnižší cena - nemohou uspět. Inicia-
tiva MPSV prosadit principy veřejného odpovědné-
ho zadávání by však měla tyto praktiky změnit. 



Lokální partnerství a „sítě“ spolupráce 
Na specifika Libereckého kraje se mimo jiné 
v  rámci strategického plánování v  roce 2019 
zaměřil tento kraj tím, že uzavřel memorandum 
s  Odborem pro sociální začleňování (Agentura) 
MMR ČR. Na základě uzavřeného memoranda 
Agentura a Liberecký kraj spolupracují a vzájemně 
koordinují činnost při vytváření a uskutečňování 
komplexních sociálních politik. Spolupráce se týká 
oblasti zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, 
vzdělávání, sociálních dávkových systémů, zdra-
votní péče, komunitní práce a komunitních služeb, 
dluhové problematiky, prevence kriminality, zdraví 
a participativních postupů.

Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit (Čada 
2015) byly v Liberci čtyři sociálně vyloučené lokali-
ty, v nichž žilo 200 obyvatel. Agentura v Liberec-
kém kraji spolupracuje např. s obcemi Liberec, 
Nový Bor, Frýdlantsko (Frýdlant, Nové Město pod 
Smrkem, Bulovka, Heřmanice, Dětřichov, Kunrati-
ce, Višňová, Habartice), Smržovka a Velké Hamry 
nebo Jablonec nad Nisou. 

V Novém Boru došlo s přispěním Agentury 
k rozvoji dluhového poradenství. Byl nastaven 
systém efektivní spolupráce sociálně poraden-
ských služeb, do kterého jsou zapojeny čtyři orga-
nizace. Výsledkem je zajištění dostupnosti odbor-
ného sociálního poradenství pro všechny typy 
klientů, což vede k oddlužení většího množství 
osob, což je důležité v souvislosti se zaměstnává-
ním. Pokud uchazečům o zaměstnání hrozí, že 
o výdělek přijdou kvůli exekucím, tak se raději 
uchylují do „šedé“ zóny. Liberec je nadprůměrně 
zatížen exekucemi a Liberecký kraj je rovněž 
nadprůměrně zatížen (ve srovnání krajů).

Díky aktivitám lokálního partnerství vzniklo více 
než sto pracovních míst, podařilo se dosáhnout 
zásadního pokroku při rozvoji sociálních služeb, 
byla zavedena zcela nová opatření jako odborné 
sociální poradenství při Romodromu, či Azylový 
dům pro ženy a rodiny s dětmi. Zavedeny byly též 
inovativní modely pomoci, např. Housing First (byd-
lení především). Jde o metodu využívanou 
k  pomoci lidem bez domova, kteří potřebují 
komplexní podporu. Jedná se o inovativní metodu, 
která v  posledních letech zdomácňuje i v českém 
prostředí. Praxe ukazuje, že mnohé stávající, ale
i inovativní služby přinášejí své ovoce. Díky různým 
aktivitám lokálního partnerství je podpora sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 
osob například v Libereckém kraji individualizova-
nější a komplexnější. Do budoucna je snahou nabí-
zet v celém kraji dostupnější a stále širší spektrum 
pomoci. Ta by měla přispět k tomu, že i dlouhodobě 
nezaměstnaní lidé dostanou šanci získat důstojnou 
práci a vymanit se ze situace svého sociálního 
vyloučení.

Autorkou textu je Mgr. Hana Kejhová, MPA.    
V  rámci Odboru pro sociální začleňování 
(Agentura), MMR ČR, působí jako expertka 
pro zaměstnanost. Od roku 2005 se jako 
publicistka věnovala oblasti zaměstnanosti, 
personalistiky, kariérního rozvoje a moderní-
ho řízení firem, kdy o těchto tématech psala 
pro Hospodářské noviny, odborný časopis 
Moderní řízení, Trade News a odborný web 
pro personalisty – HR kavárna. Zkušenosti 
získala i v neziskové oblasti, kdy vedla               
jako šéfredaktorka časopis Grantis pro                        
Neziskovky.cz. 
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Příčiny zadluženosti 
rodin v Libereckém 
kraji z pohledu praxe 
občanské poradny

Občanská poradna v  Liberci byla založena v  roce 
2002 díky projektu, který realizovalo “D“ občanské 
sdružení (nyní Déčko Liberec z.s.). Občanská porad-
na poskytuje odborné sociální poradenství jako 
registrovanou, ambulantní službu, která je k dispozi-
ci každému občanu. Cílovou skupinou naší služby je 
každý, kdo je alespoň částečně způsobilý k právním 
úkonům, tedy osoby od patnácti let věku. Občanská 
poradna poskytuje poradenství všem, kteří se na ni 
obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí 
svých práv a povinností, neznalostí dostupných 
služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či 
hájit oprávněné zájmy. Občanská poradna je členem 
Asociace občanských poraden, která sdružuje 
občanské poradny z celého území České republiky. 
Členové asociace sdílí společné zkušenosti, znalosti. 
Asociace poskytuje svým členům metodické vedení 
a znalostní zázemí, snaží se působit na orgány státní 
správy a samosprávy ve prospěch občanů, stejně 
jako v zákonodárných sborech.
 
Občanská poradna pracuje na několika základních 
principech. Je bezplatná (klienti poradny za sociální 
službu neplatí), diskrétní (poradna nepředává bez 
souhlasu klienta žádné informace třetím osobám, 
klienti mohou jednat anonymně), nestranná (pora-
denství je poskytováno všem bez rozdílu rasy, pohla-
ví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnos-
ti, světonázoru, sociálního statutu) a nezávislá 
(poradenství poskytuje nezávisle na státních nebo 
jiných organizací, které poradnu finančně podporují 
nebo dotují).

Občanská poradna v  Liberci má několik poboček 
a je tak v  dosahu pro občany v  celém Libereckém 
kraji. Naše pobočky jsou v  Liberci, Jablonci nad 
Nisou, Novém Boru, České Lípě, Frýdlantu, Turnově 
a Jilemnici. 

V  poradně pomáháme s  řešením problémů 
v osmnácti různých oblastech (jako je bydlení, rodin-
né právo, pracovní právo, občanské soudní řízení 
atp.), ale velmi často pomáhají pracovníci poradny 
s  finanční, resp. dluhovou problematikou. Potíže 
s  dluhy se týkají všech věkových kategorií, bez 
ohledu na výši jejich příjmů či sociální status. Týká se 
také rodin s  dětmi, rodin samoživitelů, rodin, ze 
kterých odešly dospělé děti, finanční potíže mohou 
potkat opravdu každého. 

Příčin zadlužení rodin je mnoho a někdy zadlužení 
není možné zabránit. Každá rodina má určité materi-
ální nároky, které zpravidla nelze uspokojit pouze 
z běžného měsíčního příjmu. V nové domácnosti je 
potřeba pořídit ledničku, pračku, televizi, často také 
počítač nebo notebook, v dnešní době jeden nemusí 
pokrýt potřeby celé rodiny. Většině rodin nezbývá 
jiná možnost, než si vzít na toto vybavení spotřebi-
telský úvěr. Dalším vysokým nákladem může být 
automobil. Pokud pracují oba dospělí členové 
domácnosti, tak je zpravidla splácení závazků bez 
potíží, ale pokud jeden z nich přijde o zaměstnání, 
nastanou potíže se splácením, zvláště v případě, že 
rodina nemá k dispozici dostatečnou finanční rezer-
vu, ze které by výpadek příjmů mohla pokrýt. A to 
většina běžných rodin nemá.  Dochází také k tomu, 
že rodina nemá přehled o svých příjmech a nákla-
dech, nerozumně si půjčuje od nebankovních 
institucí a najednou zjistí, že příjmy nepokrývají 
náklady, které rodina reálně má, včetně splátek na 
půjčky a úvěry. 

Příklad z  praxe - mladý muž, okolo třiceti let, 
s přítelkyní a jedním dítětem. Je zaměstnaný a jeho 
průměrný příjem je 18.000,- Kč, zaměstnavatel 
provádí srážky ze mzdy na přednostní exekuci – 
dluhy z mládí, na zdravotní pojišťovně. Vše je vymá-
hané soudním exekutorem nebo ve správní exekuci. 
Celková výše dluhů je 1.100.000,- Kč, z  toho však 
80 % připadá na dvě exekuce (původní jistiny byly 
okolo 100.000,- Kč), tyto exekuce byly vedeny na 
základě rozhodčích nálezů. Po konzultacích 
v poradně se muž nakonec rozhodl podat návrh na 
zastavení exekucí pro vady exekučního titulu 
u zmíněných dvou exekucí, počkat na rozhodnutí 
soudu a teprve potom řešit případné dluhy insol-
venčním návrhem. Pokud by byly exekuce zastave-
ny, dluhy by se výrazně snížily, bylo by pak možné je 
postupně splácet, vzhledem k  tomu, že by částka 
mohla být reálně splatitelná a vyhnout se tak insol-
venčnímu řízení. 

Dalším důvodem zadlužení nebo předlužení rodin se 
stává rozpad rodiny. Pohledávky, které rodina má, 
musí splácet oba manželé/partneři. Není výjimečné, 
že jeden z manželů má více pohledávek, o kterých 
druhý manžel nemá tušení, zpravidla se tento fakt 
objeví díky exekučnímu obstavení majetku, přede-
vším účtu v bance. V případě, že se manželství/part-
nerství rozpadne, dluhy mají oba partneři, kteří ale 
mají najednou vyšší náklady na život, protože žijí 
samostatně, některý z  nich může mít v  péči děti 
a najednou mu příjmy nedostačují na pokrytí nákla-
dů. Výživné často nepokryje všechny náklady, 
mnohdy je druhý partner neplatí. 

Příklad z  praxe - žena, samoživitelka, rozvedená, 
v péči má tři nezletilé děti, jedno ještě předškolního 
věku. Otec dětí neplatí výživné, žena nemá zaměst-
nání, péče o tři děti jí uplatnění na trhu práce velmi 
ztěžuje. Svou nedobrou finanční situaci řeší občas 
půjčkami, občas brigádami. Jedno z dětí končí 
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povinnou školní docházku, bude dojíždět do dalšího 
vzdělávání, což znamená další náklady. Žena 
naštěstí nemá dluhy na nájemném, nájemní smlouvu 
má na dobu neurčitou. S klientkou bylo nutné řešit 
vymáhání dlužného výživného a také úhradu běžné-
ho výživného. Vzhledem k  situaci může klientka 
podat trestní oznámení na Policii ČR, začít vymáhat 
dlužné i běžné výživné exekučně (pokud má otec 
dětí příjem). Potom, co začne výživné vymáhat, 
může požádat na Úřadu práce o vyplácení náhradní-
ho (zálohovaného) výživného. Poté budou postupně 
řešeny ostatní závazky, možnost stálého příjmu 
a případné podání insolvenčního návrhu. 

Rodina žije v  malém městě, kde je jen několik 
větších zaměstnavatelů a jeden (nebo více z nich) se 
dostane do potíží, přestane vyplácet mzdy, vstoupí 
do insolvence a provoz ukončí. Do stejné situace se 
dostává rodina, která přijde o příjem jednoho 
z manželů/partnerů. V tu chvíli je mnoho rodin bez 
práce, bez dostatečných příjmů a svou situaci často 
řeší půjčkami. Velmi často se jedná o původně 
krátkodobé půjčky, které mají vysoké úročení, které 
roste s dobou splácení. Do stejné situace se dostává 
rodina, která přijde o příjem jednoho z  manže-
lů/partnerů.

Příklad z  praxe - Matka ve starobním důchodu, 
dospělá dcera se smyslovým postižením – otec 
rodiny před několika roky zemřel, o chod rodiny se 
staral on. Obě zůstaly bezradné, do poradny přišly 
ve chvíli, kdy již měly v  exekuci prodaný dům, ve 
kterém žily. Majiteli hradily poměrně vysoké nájem-
né, na které nedostávaly stvrzenky, a i přesto dostaly 
soudní příkaz k vystěhování. Dcera už jednou prošla 
oddlužením, v  současné době má jak ona, tak její 
matka, několik dluhů, které se exekučně vymáhají. 
Samy se v  dokumentech, které jim přicházely 
poštou, nevyznaly a tak nic neřešily. Bohužel jejich 
potíže nezachytila ani komunita, ani úřad obce, kde 
žijí. Po několika konzultacích se obě ženy rozhodly 
podat insolvenční návrh, dále bylo vedeno jednání 
se sociálním odborem obce, aby byla zajištěna také 
terénní sociální služba, kterou tato rodina potřebuje.

Dalším problémem jsou různé závislosti některého 
člena rodiny. Může to být závislost na psychotrop-
ních látkách – alkohol, lehké drogy, těžké drogy. 
Ještě složitější je situace se závislostí na sázení 
nebo hracích automatech. V  těchto případech jsou 
často dluhy v závratných částkách, osoby závislé na 
hraní si půjčují stále více, protože doufají, že hraním 
své dluhy splatí, a ty jsou stále vyšší. Tyto situace se 
velmi často objevují v sociálně vyloučenných lokali-
tách, kterých v Libereckém kraji není právě málo (viz 
https://www.socialni-zaclenovani.cz/index_social-
niho_vylouceni/). 

Problém s předlužením také vzniká v rodinách, kde 
si jedni členové rodiny berou půjčky pro jiného člena 
rodiny, který ale svůj závazek nesplácí. Typicky jsou 
to rodiče dospělých dětí, partner pro druhého 
partnera. V  rodině si mají lidé důvěřovat, komu 
jinému než rodině bychom měli věřit? Ale potom se 
stane to, že dotyčný člen rodiny se např. odstěhuje 
ze společné domácnosti, aby exekutor nezabavil 
majetek této osoby, není k dosažení, nebere telefon, 
nekomunikuje. A těm, kdo si půjčku vzali, nezbývá 
než splácet, v horším případě skončit v exekuci.
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Autorkou článku je Ing. Romana Lakomá, 
vedoucí Občanské poradny Liberec, předsed-
kyně výboru spolku Déčko Liberec z.s. Od 
roku 2006 (s přestávkami) pracuje 
v  občanské poradně jako poradkyně. 
Od roku 2013 pracuje také jako krizová inter-
ventka. Od roku 2012 se podílí na projektech 
a kurzech Déčka Liberec jako lektorka. 
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Příklad z praxe - starší manželé, těsně před starob-
ním důchodem, jeden z nich pobírá invalidní důchod 
třetího stupně. Postupně jim přibývaly další a další 
splátky půjček a úvěrů – nejprve pomáhali dceři na 
rodičovské dovolené zajistit bydlení a vybavit byt. 
Poté onemocněl otec jednoho z manželů, bylo nutné 
dům, ve kterém žili společně, upravit na bezbariéro-
vý. Na to se zpět nastěhovala dcera s dítětem, odmí-
tla však přispívat na chod domácnosti a splácení 
závazků, po několika výzvách rodičů se odstěhovala. 
V době začátku spolupráce s poradnou měli dluhy 
včetně příslušenství přibližně 1.500.000,- Kč. Splátky 
celkem činily 35.000,- Kč měsíčně, náklady na 
živobytí včetně léků a úhrad za dojíždění byly 
20.000,- Kč. Příjmy manželů dohromady činily 
43.000,- Kč, celkové náklady však byly 55.000,- Kč 
včetně splátek. Nějakou dobu jim pomáhala širší 
rodina, ale tato situace byla neudržitelná. Po zvážení 
všech možností se rozhodli manželé podat insol-
venční návrh spojený s návrhem na povolení oddlu-
žení. V  insolvenčním řízení měsíční splátka činí 
přibližně 16.000,- Kč. Během prvních měsíců oddlu-
žení, které soud schválil, se tak stabilizovala finanční 
situace manželů, rodina již nemusela přispívat 
a v  případě úspěšného splnění oddlužení, budou 
manželé po pěti letech od zbytku neuhrazených 
pohledávek osvobozeni.

Dopady, které zadlužení nebo předlužení má na 
rodinu jsou rozsáhlé – jak materiální, tak psychické. 
Velmi často je potom nutnost spoléhat se s pomocí 
na komunitu nebo sociální služby, stát. Hledat jiné, 
levnější bydlení, což je v  současné době velký 
problém. Rodiny často nemají na zaplacení vysoké 
kauce. Jsou nuceny žádat o sociální dávky státu. 
Dochází ke zhoršení psychického zdraví dospělých 
osob a to má vliv také na pohodu jejich dětí. Rodiny 
žijí v  obavách z  exekutorů a jejich vykonavatelů, 
často mají obstavené účty, takže musí hledat 
zaměstnání s výplatou v hotovosti nebo hledat jiný 
způsob, jak zajistit, že budou mít kde přijímat výpla-
tu. Kvůli nedostatku financí hrozí takové rodině 
sociální vyloučení.

Řešení nedobré finanční situace, zadlužení nebo 
předlužení je dlouhodobé a někdy úplné oddlužení 
rodiny ani není možné nebo alespoň není možné 
v  době, kdy je rodina ochotná začít svůj problém 
řešit. Pro pomoc s  řešením mohou občané využít 
služeb organizací, které poskytují, mimo jiné, 
dluhové poradenství a takových organizací je, 
naštěstí, v Libereckém kraji několik.  
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