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I. POJETÍ DEVIACE – ZÁŠKOLÁCTVÍ, VANDALISMUS
Deviace je pojímána v obecném pojetí jako kterákoli odchylka od normální struktury či funkce. Může
se vyskytovat u jakéhokoli jevu v přírodě či ve společnosti. Čím je jev složitější a variabilnější, tím
větší je předpoklad výskytu deviace. Deviaci jako kvalitu chápe jako odchylku od normální struktury
nebo funkce jevu, deviace jako kvantita odráží počet případů v určitém souboru konkrétního jevu a
míru jejich odchylky od normality. Vzhledem k tomu, že jednotlivé jevy představují ve své variabilitě
kontinuum míry odchylky od normálního stavu k deviaci, za deviaci je možno považovat až určitou
míru odchylky od určeného standardu, který normální úroveň jevu určuje. Není přitom řečeno ve
kterém směru odchylka probíhá, zda jde o projev pozitivní či negativní. Na rozdíl od sociální
patologie, negativních společenských jevů apod. je pojem deviace hodnotově a emocionálně neutrální.
V praxi však převládá pojetí deviace v negativním slova smyslu. Vzhledem k velkému počtu deviací
můžeme tyto dělit na deviace nesociální a sociální.
Mezi nesociální řadíme deviace u nesociálních objektů, které nevytvářejí organizovaná společenství a
mezi kterými neexistují sociální interakce a vztahy (například jednodušší organismy, předměty). O
sociální deviaci mluvíme u objektů sociální povahy, u objektů, kde se vyskytují sociální vztahy a
sociální interakce (například společenství lidí).
Do skupiny sociálních deviací patří následující skupiny stavů:
1. Zjevné deviantní chování (rozpoznané, označené).
2. Zjevné poruchy psychických funkcí jedince, zpravidla se neobjevují samostatně, ale jako forma
deviantního chování.
3. Zjevné deviantní fyzické charakteristiky při normálním chování (nemoci,
malformace, defekty apod.)
4. Zjevné deviantní sociální charakteristiky při normálním vzhledu a chování
(nemanželské dítě, rozvedený jedinec apod.)
Jako objekt sociální deviace je možno označit to, na co je deviantní projev zaměřen. Objektem sociální
deviace mohou být sociální objekty (například, jedinec, sociální skupina, etnická menšina, národ,
společnost), fyzické objekty (například majetek), některé oblasti společenského života (například
kultura, ekonomika, politika, životní prostředí), společenské hodnoty (například zdraví, spravedlnost,
čest).
Obsah sociální deviace je možno pojímat jako fyzické, psychické nebo sociální charakteristiky či
vzorce chování subjektů, které jsou považovány za deviantní ve vztahu k určité normě.
Cílem sociální deviace je dosažení nějakého cíle, uspokojení určité potřeby. Realizace deviantního
chování vede k cíli rychleji než chování konformní, popřípadě konformním chováním k uspokojení
potřeby dojít nemůže.
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II. PORUCHY CHOVÁNÍ
Podle MKN- 10 (1992) jsou poruchy chování u dětí definovány jako opakující se a trvalý (nejméně 6
měsíců) vzorec chování, které porušuje sociální normy a sociální očekávání přiměřená věku dítěte. Za
poruchu chování tak nepovažujeme přestupky, které se vyskytují jednorázově, nebo se dvakrát, třikrát
opakují. V tomto případě může jít o impulzivní projev jedince, který vyplývá z jeho nezralosti. I těmto
projevům však je třeba věnovat pozornost, aby se zabránilo rozvoji vážnější poruchy.
III. DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA
Abychom mohli konstatovat poruchu chování, (vandalismus, záškoláctví…) v průběhu jednoho roku
musí být přítomny minimálně tři z níže uvedených symptomů a zároveň jeden ze symptomů musí být
trvale přítomen v posledním půl roce.
Mezi symptomy se řadí následující chování:
Agrese k lidem a zvířatům:
a) častá šikana, vyhrožování a zastrašování druhých;
b) častá iniciace pranic, rvaček;
c) jako zbraně jsou používány předměty, které mohou vážně zranit druhé (například
nože, hole, lahve apod.);
d) projevování fyzické agrese a hrubost k lidem;
e) projevování fyzické agrese a hrubost ke zvířatům;
f) krádeže prováděné způsobem, při němž dochází ke střetu s poškozeným (například vydírání,
loupežná přepadení apod.);
g) vynucování sexuální aktivity po druhém.
Destrukce majetku a vlastnictví:
h) zakládání požáru se záměrem vážně poškodit;
i) ničení majetku druhých.
Nepoctivost nebo krádeže:
j) vloupávání se do objektů, aut;
k) časté lhaní s cílem získání prospěchu nebo výhody, či vyhnutí se problémům, závazkům,
povinnostem;
l) krádeže bez konfrontace s postiženým (například v obchodě, ve škole, padělání peněz apod.).
Vážné násilné porušování pravidel:
m) opakované absence přes noc doma před třináctým rokem věku, a to přes zákaz rodičů;
n) útěky z domova (nejméně dvakrát), nebo návraty až po dlouhé době;
o) časté záškoláctví, a to před třináctým rokem věku.
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Poruchy chování významně zhoršují školní a pracovní aktivitu.
Nejsou splněna kritéria pro stanovení diagnózy disociální porucha osobnosti u jedince staršího
osmnácti let.
Faktor času
Pokud porucha chování začíná v dětském věku, pak alespoň jeden ze symptomů musí být přítomen
před desátým rokem věku. Pokud porucha chování začíná v adolescenci, pak žádný ze symptomů
nesmí být přítomen před desátým rokem věku.
Faktor závažnosti
O lehkou poruchu chování se jedná v případě, kdy z poruch chování neplynou žádné problémy,
popřípadě problémy malé. Poškození objektu je mírné.
O střední poruchu chování se jedná v případě střední frekvence poruchového chování. Poškození
objektu problémového chování se pohybuje mezi středním a těžkým.
O těžkou poruchu chování jde v případě, že se vyskytuje více symptomů, něž je potřebné ke stanovení
diagnózy, nebo se objevují takové poruchy chování, které mají za následek těžké ublížení na zdraví .
Faktor věku a závažnosti není možno oddělit. Při posuzování závažnosti poruch chování je tedy nutno
brát v úvahu věk jedince, míru zralosti jeho osobnosti. Čím je jedinec starší, tím je konkrétní poruchu
chování považovat za závažnější.
Ve školním věku se z poruch chování nejčastěji vyskytují krádeže, lhaní, agresivita, záškoláctví a
útěky z domova. V tomto věku jedinec zpravidla zná etické normy a je si vědom závažnosti jejich
porušování.
IV. PŘÍČINY PORUCH CHOVÁNÍ
Psychologicky podmíněné poruchy chování
Rodinně podmíněné poruchy chování
a) Rodiče jako model dítěte se sami chovají společensky nežádoucím způsobem a toto chování
prezentují jako uspokojivé. Nemají často osvojeny morální normy, sociální normy běžně porušují a
stejné chování schvalují u dítěte, mnohdy ho k tomu přímo vybízejí. Dítě kupříkladu není trestáno za
porušení normy, ale za to, že se nechalo chytit. Stimulace k nežádoucímu chování může probíhat i
skrytě tím, že rodiče opakovaně zdůrazňují zákazy (například nesmíš lhát, krást, podvádět, pít apod.).
Dávají vlastně najevo, že toto nežádoucí chování od jedince očekávají. Přisuzují tak dítěti roli
„zlobivého dítěte“. Nezřídka dítě tuto roli přijme a identifikuje se s ní.
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b) Dítě je v rodině obětním beránkem. Poruchami chování jedince lze vysvětlit všechny aktuální
problémy, nenarušují sebeobraz ostatních členů rodiny, a tak pomáhají udržovat rovnováhu rodinného
prostředí.
Socializovaná porucha chování
Tato porucha je charakteristická zapojením jedince do skupiny osob stejného věku. Skupina je vázána
určitou strukturou, rituály, přátelství, často vykazuje delikventní aktivitu. Doma mohou být celkem
dobré vztahy. Agrese nebývá často, emoční instabilita nebo emoční poruchy nebývají přítomny.
Symptomy poruchy:
- zapojení do skupiny;
- špatné vztahy k autoritám (ne ke všem, k některým dospělým mohou být vztahy dobré);
- negativní vztah ke škole;
- záškoláctví;
- přečiny s partou (například týrání v partě, šikana apod.);
- krádeže s partou.
Záškoláctví
Jde o jemnější formu maladjustace na školu typu únikové, vyhýbací reakce.
Příčiny:
- vyhnutí se nepříjemným situacím, povinnostem, problémům;
- strach například ze zkoušky, učitele, spolužáků apod.;
- navedení, napodobování, protest;
- problémy se začleněním se do kolektivu;
- neschopnost odpoutání se od milované osoby (například matky);
- averze k vyučovacím předmětům (často spojeno s nadměrnou pozorností věnovanou
neúspěchu);
- zesměšňování, neúcta, nepochopení

Vandalismus
V užším slova smyslu se jedná o nesmyslné ničení kulturních hodnot. V širším slova smyslu jde o
ničení a poškozování hodnotných předmětů patřících soukromým osobám nebo společnosti.
1. typ:
Jednání má jasný cíl, je připravováno a je dopředu známa hodnota předmětu, který bude ničen
(například msta).
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2. typ:
Jednání není předem připravováno, hodnota předmětu nemusí být známa. Pokud známa je, není tomu
přičítán význam (například nevhodná forma hry, demonstrace síly, zahnání nudy, ventilace napětí
apod.).
Antisociální chování
Jako antisociální označujeme chování, které je podle názoru společnosti nesprávné, ale z hlediska
zákona není ještě trestné (například lži, menší podvody, drobné výtržnosti, běžné rvačky apod.). Patří
sem i vážnější delikty spáchané dětmi do 15 roku věku, které nemohou být zákona trestané.
Delikvence
Jedná se o označení všech trestných jednání spáchaných osobami, které překročily hranici věku, nad
níž podléhají trestnosti podle zákona.
„Juvenilní delikvence“. Tímto termínem některé obory označují kriminalitu mladistvých.
Kriminalita je termín vyjadřující souhrn aktivit (zpravidla sociálně podmíněných), které ve zvýšené
míře ohrožují společnost a jsou prohlášeny za trestné činy či přečiny.
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