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Vážený pane řediteli, 

dovolte mi reagovat na Váš dopis, kterým jste mě informoval o úpravě hodnotícího 
a motivačního systému na oddělení Poklad. 

Děkuji Vám, že jste k mému navrženému opatření přistoupili aktivně a provedl určité změny 
hodnotícího a motivačního systému. Zavedení balíčku pozitivních motivací vítám. 
Domnívám se, že atraktivní víkendové programy, zážitková pedagogika, finanční odměna 
nad rámec kapesného a další Vámi uváděné výhody mohou být pro umístěné chlapce tolik 
potřebnou motivací k plnění programu pobytu a mohou vést k úspěšnému absolvování 
léčby závislosti. 

Zároveň se ovšem domnívám, že k odlišení jednotlivých hodnotících stupňů a pro zlepšení 
orientace chlapců v hodnotícím systému není nezbytné zavádět ranní rozcvičku a povinnost 
účastnit se jí v oděvu příslušné barvy. Vámi zvolené řešení s sebou nese značnou míru 
ústavnosti a může také zasahovat do důstojnosti chlapců. 

Ve zprávě ze systematické návštěvy jsem kritizovala především skutečnost, že se umístění 
chlapci v dosavadním hodnotícím systému neorientují a neznají výhody, které jim 
příslušnost k daným hodnotícím stupňům přináší, resp. nevěděli, co jim může být odměnou 
za plnění programu a dodržování nastavených pravidel.  

Nápravu tohoto stavu lze dle mého názoru sjednat informováním chlapců o Vámi 
zavedeném balíčku a vytvořením jednoduchého a srozumitelného přehledu hodnotícího 
a motivačního systému a jeho vyvěšením na obvyklá informační místa (typicky společné 
nástěnky). Příslušnost k hodnotícímu stupni pak může být chlapcům předávána i ústně 
na pravidelných hodnotících komunitách. Pokud však usuzujete, že je pro chlapce vhodnější 
symbolické značení příslušnosti k hodnotícím stupňům, navrhuji využít dosavadní cedulky, 
o jejichž významu a použití budou chlapci náležitě informováni. Věřím, že takto nastavený 
hodnotící a motivační systém bude pro chlapce dostatečně srozumitelný a přehledný, 
bez nutnosti absolvovat ranní rozcvičku ve stanoveném oděvu. 

Vážený pane řediteli, věřím, že přistoupíte k mému navrhovanému řešení, nebo případně 
přijmete jiné odpovídající opatření, které neponese prvky ústavnosti a nebude způsobilé 
zasáhnout do důstojnosti umístěných chlapců.  
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S odkazem na ustanovení § 21a odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, 
ve znění pozdějších předpisů, tedy systematickou návštěvu ukončuji. 

Děkuji za spolupráci. 

S přátelským pozdravem 

 
 

Mgr. Monika Šimůnková v. r. 
zástupkyně veřejného ochránce práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
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