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Anotace 

 Tato bakalářská práce zkoumá přípravu dětí z dětských domovů na samostatný 

život a zároveň i následnou pomoc po jejich odchodu ze zařízení, a to perspektivou 

expertů. Ačkoli se zdá být problematika dětí vyrůstajících v ústavní péči poměrně často 

diskutovaným tématem, období odchodu je v praxi výrazně systémově neuchopené. Práce 

se tedy zaměřuje na konkrétní zainteresované aktéry, jejich pozici a roli v systému a na 

konkrétní oblasti představující pro děti určitá rizika při samotném opouštění instituce. Na 

problematiku je nahlíženo optikou teorie bottom-up implementace politiky a teorie 

vynořující se dospělosti. Empirická část představuje výsledky kvalitativního výzkumu, jež 

byl s odborníky proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů.  

 

 

Annotation 

 This bachelor thesis elaborates preparation of children from children‘s homes for 

their independent life as well as subsequent support after their leave from institution, all 

from perspective of experts. Eventhough problematic of children growing up in 

institutional care seems to be a relatively often discussed topic, the period of leaving is in 

practice severely unrecognized by the system. This thesis thus focuses on particular 

involved actors, their position and role in the system, and on specific areas representing 

threats while leaving the institution. The issue is viewed from the perspective of bottom-up 

theory of policy implementation and theory of emerging childhood. Empirical part 

represents the results of qualitative research, which was conducted with the experts using 

method of semi-structured interviews.  
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Úvod 

Problematika sociálně-právní ochrany dětí je poměrně často diskutovaným tématem 

napříč spektrem odborníků i veřejnosti, jež bylo předmětem nedávné novely zákona 

(Zákon č. 401/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), která měla za cíl 

vnést do této oblasti mnohé pozitivní změny. Novela nicméně upravuje především 

implementační a podpůrné mechanismy, systém náhradní rodinné péče a fungování 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV, 2013). Reaguje tak částečně na 

mezinárodní kritiku České republiky týkající se vysokého počtu dětí umístěných 

v zařízeních institucionální péče (např. UN CRC, 2003). 

Celkem je v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy umístěno 6345 dětí, 

přičemž celých 4248 dětí je umístěno v dětských domovech (MŠMT, 2018).  Vycházíme-li 

tedy ze skutečnosti, že ústavní péče se týká nemalého počtu dětí, je na místě věnovat 

pozornost způsobům, jakým je o děti v těchto institucích postaráno. Existuje mnoho 

literatury, výzkumů a různých publikací na toto téma, většinou se ovšem jedná o otázky 

spojené s psychosociálních vývojem dítěte a jeho potřebami v oblasti duševní a emoční 

složky osobnosti (Ptáček a Kuželová, 2013; WHO, 1962; Langmajer a Matějček, 2011). 

Tyto poznatky, ačkoli jsou bezpochyby obrovským přínosem pro rozvoj a zvyšování 

kvality systému a jím poskytovaných služeb, by měly být rozšiřovány o praktickou 

dimenzi, která bude sledovat mezery systému z hlediska přípravy dětí na samostatný život 

a možnosti dětí v návaznosti na počátky této emancipace.  

Dle občanského zákoníku je považován jedinec za dítě do 18 let věku, kdy nabývá 

zletilosti (Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník). Tímto přechodem se z pohledu 

legislativy stává dospělým, zodpovědným sám za sebe a svobodným činit vlastní 

rozhodnutí. Jedním z nich je také rozhodnutí o setrvání v zařízení a pokračování ve studiu 

nebo naopak o odchodu a „postavení se na vlastní nohy“. Tato věková hranice je však 

pouze hrubým ukazatelem, který slouží spíše formálním potřebám. V realitě je přerod 

jedince v plnohodnotného dospělého postupným a individuálním procesem, jež pro většinu 

lidí končí kolem 30 let věku (Arnett, 2000, s. 477). Z této skutečnosti vyplývá nutnost 

existence podpůrných opatření napomáhajících dětem zvládnout tento přechod v momentě, 

kdy tato podpora není nabízena ze strany rodičů.  

Hlavním tématem práce je tedy právě tato podpora, a to především její ukotvení 

v rámci formálního systému. Tímto zaměřením se práce odchyluje od původní teze, jež se 
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orientovala pouze na samotné dětské domovy. Pozornost je tedy směřována na celkové 

nastavení systému, na jeho klíčové aktéry a bariéry, které současné nastavení přináší. 

V úvodu práce jsou stanoveny hlavní výzkumné otázky a cíle, dále jsou popsány metody 

provedeného výzkumu, využitá teoretická východiska, předchozí provedené výzkumy a 

definovány základní pojmy týkající se tematiky. Druhá část práce je věnována samotné 

analýze zjištění. V závěru jsou shrnuty nejvýraznější nedostatky systému v návaznosti na 

teoretická a věcná východiska.  
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1 Výzkumné otázky a cíle 

 Hlavním výzkumným cílem této práce je zjistit, jak funguje systém formální 

pomoci dětem z dětských domovů při přechodu do běžného života a zároveň identifikovat 

bariéry v rámci formálního systému, se kterými se děti musí potýkat. Na problematiku 

bude nahlíženo perspektivou expertů, kteří v této oblasti působí, a mají tak možnost 

zhodnotit funkčnost systému z pozice, která je těm, jejichž zájmy má systém hájit, tedy 

dětem, nejblíže. Hlavní výzkumná otázka tedy v návaznosti na hlavní výzkumný cíl zní:  

 

− Jak funguje systém formální pomoci dětem z dětských domovů při přechodu do 

běžného života a jaké existují bariéry v rámci formálního systému, se kterými se 

děti musí potýkat? 

 

 Pro možnost komplexního pochopení zkoumané problematiky je definováno také 

několik dílčích cílů, které budou podrobněji analyzovat specifické oblasti týkající se 

odchodu z dětského domova a to, jakým způsobem jsou formálním systémem zohledněny.  

 

− Jakým způsobem systém pomáhá odcházejícím dětem v oblasti bydlení?  

− Jaké možnosti nabízí systém dětem z dětských domovů v oblasti vzdělání? 

− Jaké existují formy systémové formální pomoci dětem v oblasti zaměstnání?  

− Jakým způsobem je zajištěna návazná pomoc dětem odcházejícím z dětského 

domova?  
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2 Metodologie 

Pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek jsem zvolila využití 

kvalitativního přístupu, který je pro účely této práce optimální volbou, jelikož se jedná o 

„holistický a komplexní přístup ke studiu jevů“ (Corbin a Strauss 2015, s. 5) 

s dynamickým charakterem, který nabízí hlubší porozumění zkoumané problematiky a 

umožňuje zohlednění různorodosti pohledů všech zúčastněných respondentů (Flick, 2009, 

s. 14). Jak dále upozorňuje Flick (2009), „většinu fenoménů nelze vysvětlit izolovaně, což 

je důsledkem jejich komplexity v realitě.“ Tato skutečnost se týká i mnou zkoumané 

oblasti, jelikož se vztahuje k množství zainteresovaných aktérů, kteří mají různé zájmy, 

různé možnosti a různé úhly pohledu na věc, a představují tak obsáhlý a vzájemně 

provázaný celek. S ohledem na to, že se ve své bakalářské práci věnuji přípravě dětí na 

jejich dospělý život, což je z podstaty věci určitá forma vzdělání, vycházím ve své 

metodologii také ze zkušeností a poznatků z kvalitativního výzkumu v pedagogických 

vědách (Švaříček a Šeďová, 2014), kdy důraz je kladen na nutnost zkoumání výchovných 

prostředků vždy ve vztahu k naplnění jejich cílů (Brezinka, 2001, cit. dle Švaříček a 

Šeďová, 2014, s. 17).  Důležitá je i skutečnost, že pedagogika je definována jakožto 

sociální věda, která není hodnotově neutrální, a výzkumník je tedy nucen tuto skutečnost 

při interpretaci zohledňovat (Švaříček, Šeďová, 2014).  

S ohledem na korektnost celého výzkumu je důležité současně upozornit i na limity 

kvalitativního přístupu. Mezi nejvýznamnější nevýhodu patří nemožnost plošného 

zobecnění výsledků (Hendl, 2016, s. 48), neboť ty jsou sice vytvořeny na základě 

hloubkového a detailního zkoumání daného jevu, nicméně s omezeným počtem 

respondentů či komunikačních partnerů, kteří nepředstavují dostatečně velký 

reprezentativní vzorek pro celkové zobecnění. Mezi další nevýhody patří například i 

ovlivnitelnost výsledků subjektivním přístupem výzkumníka či vyšší časovou náročnost 

jak sběru dat, tak jejich následné analýzy (Hendl, 2016). 

 

2.1 Sekundární data 

Sekundární data jsou pro účely této práce nutným prostředkem, který slouží k 

teoretickému zarámování oblasti výzkumu. V souladu s hlavním výzkumným cílem jsem 

zvolila analýzu několika typů veřejně politických dokumentů, a to zejména legislativních a 
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strategických (Veselý, Drhová a Nachtmannová, 2005, s. 13). Provedený desk research mi 

pomohl lépe se zorientovat ve zkoumané problematice a zpřesnit směr celého výzkumu.  

Legislativní dokumenty představují základní rámec celého výzkumného problému, 

neboť ten je v realitě právě těmito dokumenty ukotven. Dokumenty strategické umožňují 

shrnutí hlavních představ a plánů vlády, a tedy i celkového směřování konkrétní politiky 

do budoucna. Přehled stěžejních analyzovaných dokumentů je v Tabulce 1. Dále jsem 

analyzovala dosavadní poznání o zkoumaném jevu prostřednictvím publikovaných článků 

a studií na toto téma.  

Tabulka 1 

 

Legislativní veřejně 
politické dokumenty 

 

Zákon č. 109/2002 Sb., zákon o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné 

péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 

Zákon č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

Úmluva o právech dítěte 

Evropská úmluva o výkonu práv dětí  

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

Strategické veřejně 
politické dokumenty 

Rámcová koncepce MŠMT ČR v oblasti transformace systému 

náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro 

výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivní 

výchovnou péči 

Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené 

děti – základní principy 

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti na období 2009 – 2011 

Národní strategie ochrany práv dětí: Právo na dětství 

Zdroj: autorka, 2019 

 

2.2 Primární data 

S ohledem na výzkumný cíl práce jsem se rozhodla primární data sbírat metodou 

polostrukturovaného rozhovoru, nebo také rozhovoru pomocí návodu. Rozhovory byly 

provedeny s experty na zkoumanou oblast.  
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Dle Corbinové a Strausse (2015, s. 39) se při výběru tohoto typu rozhovoru 

postupuje tak, že je nejprve provedena analýza relevantní literatury a jiných souvisejících 

materiálů, a následně je na jejich základě vytvořen volný návod pro vedení rozhovoru. 

Tento typ rozhovoru „umožňuje výzkumníkovi zachovat konzistenci konceptů, které jsou 

pokryty v každém rozhovoru“ (Corbin a Strauss, 2015, s. 39), navíc také volnější struktura 

umožňuje plynulé reagování na danou situaci (Hendl, 2016, s. 178), což v tomto případě 

mnohdy pomohlo k detailnějšímu porozumění vyprávěné situace. Respondentům jsem také 

kladla doplňující otázky, abych lépe porozuměla jejich vyprávění a názoru na diskutovaná 

témata.  

Vzhledem k výběru respondentů ze tří různých oblastí systému péče o ohrožené 

děti jsem si připravila základní strukturu rozhovoru pro každou oblast, respektive skupinu 

respondentů. Strukturu tvořila rámcová témata, ke kterým jsem se během rozhovorů chtěla 

dostat, a tvořila tak pouze návod, dle kterého jsem pokládala konkrétní otázky s ohledem 

na danou situaci bez nutnosti držet se přesně definovaného pořadí. 

Rámcová témata byla stanovena na základě vytvořených indikátorů, které jsem 

definovala na základě analýzy dokumentů.  Bylo vytvořeno šest indikátorů: vnitřní 

organizace domova, formální pomoc v oblasti bydlení, formální pomoc v oblasti 

zaměstnání, formální pomoc v oblasti běžného fungování, iniciativa zařízení, role 

neziskových organizací. Tyto indikátory pak tvořily hlavní okruhy témat připraveného 

návodu rozhovoru. V souvislosti se zvolenými třemi skupinami aktérů jsem strukturu 

drobně upravila pro každou skupinu zvlášť. Struktury rozhovorů jsou k nahlédnutí 

v Seznamu příloh (příloha č. 3, 4, 5).  

 Po vyčerpání témat byl každému respondentovi poskytnut prostor pro dodání 

dalších relevantních informací, které pokládal za podstatné, a nebyly v rámci rozhovoru 

pokryty.  

 

2.2.1 Výzkumný vzorek 

Jak jsem nastínila výše, na celou problematiku je v práci nahlíženo perspektivou 

expertů z oboru. Ty jsem vybrala úsudkem, což je dle Reichela (2009, s. 88) jeden 

z nejčastějších způsobů výběru v kvalitativním výzkumu.  
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Nejprve jsem si stanovila kritéria, dle kterých jsem následně hledala relevantní 

experty. Vzhledem k jednodušší dostupnosti, ovšem zároveň i velké nasycenosti institucí, a 

tedy i odborných pracovníků v oblasti mého bydliště, Prahy, jsem svůj výzkum zaměřila 

pouze na hlavní město. Pro jednotlivé dotazované experty jsem stanovila podmínku 

dostatečné doby profesního působení v oblasti formální péče o děti z dětských domovů, a 

to minimálně 5 let. Dále jsem na základě znalostí získaných během desk research 

identifikovala tři oblasti, a tedy tři druhy aktérů ze sféry formálního systému, kteří se 

angažují v procesu odchodu dítěte z dětského domova nejvýrazněji. Jedná se o:  

 

− dětské domovy (pracovníky a ředitele) 

− Orgán sociálně-právní ochrany dětí (pracovníky OSPOD) 

− nestátní neziskové organizace (pracovníky relevantních projektů).  

 

Po analýze dostupných dokumentů jsem zjistila, že v Praze jsou Magistrátem 

hlavního města Prahy zřizované dva dětské domovy, a poté zde funguje ještě jeden nestátní 

dětský domov. Vzhledem ke snaze o zajištění co nejširšího expertního pohledu jsem 

zvolila provedení rozhovorů s řediteli dětských domovů tak, abych mohla porovnat 

perspektivu jak ředitele domova zřizovaného jako veřejnoprávní organizace, tak naopak 

domova zřizovaného jako nestátní nezisková organizace. Co se týče pracovníků orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, oslovila jsem dvě pracovnice na základě doporučení a 

kontaktů od konzultantky mé práce. Neziskové organizace jsem vybírala na základě desk 

research a na základě kritéria, které jsem stanovila jako nutnost nabídky specifického 

programu dané neziskové organizace, jenž se zaměřuje na pomoc dítěti po opuštění 

dětského domova v procesu integrace do běžného života (viz. Tabulka 2).   
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Tabulka 2 

 Instituce Pozice Praxe Délka 

rozhovoru 

Respondent A Dětský domov ředitel 20 let 120 min. 

Respondent B Dětský domov, o.p.s. ředitel 30 let 50 min. 

Respondent C OSPOD sociální pracovnice 8 let 30 min. 

Respondent D OSPOD sociální pracovnice 6 let 30 min. 

Respondent E Dejme dětem šanci Koordinátorka 

projektu 

8 let 30 min. 

Respondent F Mimo domov Koordinátorka 

projektu 

 15 let 45 min. 

Zdroj: autorka, 2019 

 

2.2.2 Sběr dat 
Respondenty jsem kontaktovala emailem, případně telefonicky, přičemž jsem 

uvítala ochotu a vřelost, s jakou přijímali mou prosbu o poskytnutí rozhovoru. Rozhovory 

jsem nejprve prováděla s řediteli dětských domovů, poté s pracovníky neziskových 

organizací a následně s pracovnicemi OSPODů.  

Respondenti byli seznámeni s tématem mé práce již prostřednictvím emailové 

komunikace a před začátkem rozhovoru jsem každému nechala přečíst a podepsat 

informovaný souhlas (viz. příloha č. 6), kde byla možnost zvolit si, zda si přejí rozhovor 

anonymizovat, či nikoli. Současně zde byli seznámeni s tím, že rozhovor je nahráván na 

diktafon a zvuková stopa bude následně přepsána k účelům analýzy. Jeden z respondentů 

odmítl pořízení nahrávky rozhovoru, nicméně přistoupil na alternativu psaní terénních 

poznámek. Ty jsem pak analyzovala samostatně. Ostatní respondenti s nahráváním 

souhlasili a jejich odpovědi byly analyzovány zvolenou metodou. Délka rozhovorů se lišila 

v závislosti na ochotě respondentů a jejich výřečnosti, přičemž přesná doba jednotlivých 

rozhovorů je uvedena v Tabulce 2.  

K rozhovorům jsem využívala připravené struktury, přičemž jsem respondenty, 

pokud to bylo možné, nechala spíše volně mluvit k probíranému tématu, a doplňující 

otázky jsem kladla až v případě nutnosti. Během rozhovorů jsem si také zapisovala 
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jednotlivé koncepty, které mě dodatečně k tématu napadly, a otázky k nim jsem pak ve 

vhodnou chvíli položila. 

 

2.3 Analýza dat 

V první fázi, tedy desk reserach, jsem zvolila metodu analýzy dokumentů. Tato 

část, jak jsem již zmiňovala, mi umožnila lepší vhled do problematiky zkoumaného jevu, 

orientaci v terminologii a obecně mi poskytla možnost téma lépe uchopit. V legislativních 

dokumentech jsem se soustředila na práva a povinnosti jak samotných dětí, tak i 

příslušných institucí a orgánů. Dále také na sítě vztahů, které jsou legislativně zakotvené a 

tím tvoří pomyslnou hierarchii, která umožňuje lépe pochopit logiku procesů a celého 

fungování systému. Jelikož analýza rozkrývá i tuto funkční dimenzi, poskytuje možnost 

interpretovat výsledky s ohledem na teoretické východisko zaměřené na procesuální, a 

především implementační aspekt dané politiky.  

Primární data, rozhovory s respondenty, jsem přepisovala ze zvukových nahrávek 

do textové podoby. Přepis jsem prováděla doslovně, neboť jsem chtěla zachovat autenticitu 

výpovědí. Tento proces nazývá Hendl doslovnou transkripcí (Hendl, 2016, s. 212).  

Pro analýzu rozhovorů jsem využila metodu tematické analýzy, která slouží k 

„identifikaci, analýze a předložení vzorců (témat) v rámci dat.“ (Braun & Clarke, 2008, s. 

79) Dle Braunové a Clarkové je tematická analýza vhodnou metodou k popsání a objasnění 

zkoumané reality. V datech jsou vyhledávány vzorce obdobných odpovědí vztahujících se 

ke společnému obsahu. Takto jsou tvořena jednotlivá témata, přičemž množství odpovědí 

či jejich obsáhlost nutně nepredikují významnost tématu. Vybraný deduktivní přístup 

přistupuje ke kódování tak, že témata jsou vyhledávána v návaznosti na výzkumné otázky 

(Braun & Clarke, 2008, s. 84). 

V první fázi jsem všechny rozhovory, tedy datový korpus, několikrát pročetla, a 

poté začala data kódovat. Kódy jsem nazvala dle toho, co významově zastupovaly. Poté 

jsem přistoupila k výběru témat, což byl proces „s cílem navrhnout širší významové 

vzorce“ (Hendl, 2016, s. 267) pro jednotlivé kódy. Následně jsem s tématy ještě několikrát 

pracovala a dle potřeby uzpůsobovala. Konečná témata jsem pak pojmenovala na základě 

jejich specifického významu.   
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3 Teoretické východisko 

 

Top-down a bottom-up perspektivy implementace politiky představují opačný pohled 

na tvorbou a implementaci politiky, a to na jedné straně se zaměřením na „tvůrce politiky 

jakožto na hlavní aktéry“ (top-down) a na straně druhé pohled, kdy hlavní důraz je kladen 

na ty, kteří jsou problému nejblíže, tedy představitele samotných organizací a liniové 

pracovníky s přesvědčením, že „politika se ve skutečnosti tvoří na lokální úrovni“. 

(Matland, 1995) Tento kontrast obou modelů je pro tuto práci přínosný i proto, že 

„implementační teorie poskytuje dobré základy pro zkoumání spojitosti mezi procesem 

implementace politických nařízení a z něj plynoucími výsledky.“ (Long & Franklin, 2004, 

s. 310)  

 

3.1 Top-down a bottom-up perspektivy implementace politiky 

 

Teorie implementace  

„Implementace je provedení základního politického rozhodnutí, obvykle 

přetvořeného v zákon (…).“ (Sabatier & Mazmanin, 1980, s. 540) Vývoj studia 

implementace je v literatuře klasifikován do tří období, přičemž za první generaci teoretiků 

se považují zejména Pressman a Wildavsky (1973), či Derthick (1972) (deLeon & deLeon, 

2002, s. 469). Sabatier a Mazmanin, společně s dalšími zástupci druhé generace studia 

implementace politik, vnesli do této oblasti perspektivu velení a řízení, později známou 

jako top-down. Souběžně s touto teorií se ale začala utvářet i protichůdná, induktivní 

bottom-up perspektiva, za jejíž zastánce se považuje například Lipsky či Hjern (Kohoutek, 

2013, s. 60; deLeon & deLeon, 2002, s. 470). Třetí generace teoretiků se snažila vysvětlit 

nejednoznačnost implementačního procesu, která pramenila z kontrastního postavení 

deduktivní a induktivní perspektivy (Goggin et al., 1990), přičemž v té době proběhly i 

pokusy o syntézu těchto dvou modelů (Matland, 1995) s předpokladem, že jednotlivé 

problémy vyžadují různá řešení, nikoli jeden univerzální model (deLeon & deLeon, 2002, 

s. 471).  
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Perspektiva top-down  

Top-down model se soustředí spíše na představitele moci, kteří nařízení tvoří. 

Zastánci modelu top-down zdůrazňují základní předpoklad autoritativního rozhodnutí, 

jehož název a priori evokuje relevantnost zplnomocněných aktérů jej vytvořit v souladu 

s žádoucími výsledky. (Matland, 1995, s. 146) Sabatier a Mazmanian (1989) pro tuto teorii 

vytvořili základy, když přišli s nejvíce propracovaným rámcem analýzy implementace. Zde 

definují tři kategorie s celkem sedmnácti proměnnými, které ovlivňují naplnění 

požadovaného cíle. Kategorie tvoří „ovladatelnost problému, který je předmětem zákona; 

schopnost zákona příznivě strukturovat implementační proces a čistý dopad různých 

„politických“ proměnných na rovnováhu podpory zákonných cílů.“ (Sabatier & 

Mazmanian, 1980, s. 541)  

Kritika vůči tomuto pohledu spočívá především v upozornění na úzkou orientaci 

zastánců top-down perspektivy na statutární jazyk, kvůli které pak není brán v potaz celý 

proces tvorby politiky, a tedy širší kontext a pozadí celého problému. Druhým typem 

kritiky je upozornění na to, jakým způsobem nazírají zastánci top-down perspektivy na 

celý proces. Ten vidí jako administrativní, a tedy systematický, přičemž opomínají 

množství vlivů souvisejících s politikou ve smyslu politics (Matland, 1995, s. 147). 

„Ignorováním politiky (politics, pozn. autorky), formulování politiky a designu se stává 

rámec (Sabatiera a Mazmaniana, pozn. autorky) nereálným, jelikož přeceňuje schopnost 

zastánců policy strukturovat implementaci.“ (Kohoutek, 2013, s. 61–62) Třetí okruh kritiky 

se týká poskytovatelů služeb, tedy liniových pracovníků (Lipsky, 1969), jež se dělí na dva 

proudy. První z nich považuje liniové pracovníky za klíčové aktéry jakožto nositele 

příslušné odbornosti a nedostatek tedy příslušníci tohoto proudu vidí právě v tom, že jsou 

tito pracovníci a jejich role v procesu implementace vyloučeni. Druhý proud naopak vidí 

problém ve skutečnosti, že nelze zajistit plnou kontrolu liniových pracovníků těmi, kteří 

zákon formují (Matland, 1995, s. 148). 

 

 

Perspektiva bottom-up 

Bottom-up perspektivu charakterizuje Matland (1995) tak, že staví do popředí 

perspektivu samotné populace, jež se problém dotýká, a konkrétních poskytovatelů služeb. 

Hraje zde roli vztah mezi macro- a micro-úrovní implementace (viz. kapitola 3.2), 



 
 

13 

konkrétně střet autoritativního rozhodnutí s individuálním nastavením každé organizace. 

Ta vždy může nařízení vlivem kontextuálních faktorů pozměnit, „tudíž existuje široké 

spektrum toho, jak je národní politika implementována na lokální úroveň.“ (Matland, 1995, 

s. 148) Obdobný postoj zastává i Kohoutek (2013, s. 62), jenž tvrdí, že „bottom-up 

implementační teorie předpokládá, že politické cíle těžko zůstanou neovlivněny při své 

cestě politickým procesem, jelikož jsou předmětem ponechaným volnému uvážení 

liniových pracovníků.“  

Model považuje za klíčovou jak roli individuálního nastavení organizace a 

lokálních podmínek, ve kterých má být nařízení realizováno, tak blízkost cílové populace a 

micro-úrovně, a tudíž její relevantnost v otázkách implementace. Z pohledu zastánců této 

teorie je pro úspěšnou implementaci klíčovým prvkem komplexnost celého problému, 

kterou v tomto případě zajišťuje přítomnost právě liniových pracovníků (deLeon & 

deLeon, 2002, s. 470). Liniové pracovníky definuje Lipsky jako veřejné pracovníky, 

jejichž práce spočívá v každodenní interakci s obyvateli, přičemž disponují značnou mírou 

svobody v procesu rozhodování a mají významný vliv na svou klientelu (Lipsky, 1969, s. 

2). Stanovuje podmínky, ve kterých tito pracovníci pracují, a shrnuje je do následujících 

konceptů: „neadekvátní zdroje, hrozby a výzvy autorit, očekávání nad rámec jejich práce.“ 

(Lipsky, 1969) 

Objevují se také kritiky této perspektivy, které dle deLeona a deLeonové směřují 

k přesvědčení jejích zastánců o nutnosti kalkulace všech nákladů celého procesu již v jeho 

začátcích. Vyhověním tohoto nároku se automaticky celý implementační proces 

prodlužuje, přičemž se tím bortí dosavadní představy o jeho relativní svižnosti. Jako 

problematická se bottom-up orientace jeví také v oblasti tvorby zákonů vztahujících se 

například k národní bezpečnosti (deLeon & deLeon, 2002, s. 470). Matland uvádí dva typy 

kritiky, a to normativní a metodologicky zaměřené. První se týká legitimity účasti na 

procesu tvorby daného opatření, která v kontextu demokracie vzniká skrze volby. Linioví 

pracovníci z tohoto pohledu žádným takovým mandátem nedisponují, a tudíž je jejich 

účast diskutabilní, či minimálně omezená. Z pohledu metodologie je napadáno to, jak je 

přeceňována lokální úroveň, respektive zdůrazňováno, že primární roli vždy hrají centrální 

političtí aktéři (Matland, 1995, s. 149-150). 
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 3.2 Úrovně implementace politiky a modifikace cílů  
 

Berman ve své stati o implementaci sociální politiky stanovuje dvě úrovně tohoto 

procesu, a to výše zmíněnou macro-implementaci a micro-implementaci. Naráží na 

skutečnost, kdy vládní nařízení, vytvořené na vrcholu s cílem koordinovat organizace 

určitým směrem (macro-implementation), je na úrovni samotné organizace zpracováno 

vždy s ohledem na vlastní možnosti či potřeby (micro-implementation) (Berman, 1978). 

Tento fakt koresponduje s kategorizací dvou typů cílů, které od sebe Perrow (1961) 

odlišuje na základě obdobného předpokladu.  

Oficiální cíle, jak je obecně známo, jsou často velmi abstraktní, široké, nekonkrétní, 

a představují pouze obecný ideál, který si daná organizace (vláda) předsevzala (Perrow, 

1961, s. 855). Cíle stanovené na vrcholu, jsou pak předány hierarchicky níže, kde má dojít 

k jejich reálnému naplnění. Postavíme-li mezi Perrowův pohled na cíle a Bermanovu 

myšlenku micro- a macro-úrovně implementace pomyslné rovnítko, proces tvorby 

oficiálních cílů koresponduje s tím, jak Berman nazírá na fungování macro-implementace. 

Rozptylem, kdy od obecného rámce vyřčeného vrcholnými představiteli putuje tato idea 

skrze další aktéry, pak mnohdy dochází k alespoň částečné modifikaci cílů, a to především 

v důsledku snahy těch, kteří jsou skutečnému problému blíže, upravit své jednání vždy 

vzhledem ke specifické situaci jak samotné organizace, tak především potřebě klienta. 

Změna tohoto cíle, respektive jeho konkrétní finální podoba, je tedy výsledkem činnosti na 

micro-úrovni implementace politiky.  

Perrow v návaznosti na některé opomíjené aspekty související s oficiálními cíli 

proto mluví o cílech neoficiálních, tzv. operačních. Ty ztělesňují konkrétnější podobu cílů 

oficiálních, přičemž s nimi nemusí být nutně v naprostém souladu. (1961, s. 855) Jsou 

vytvářeny na poli samotné organizace, která je konkretizuje na základě svých možností. 

Reflektuje tím tedy potenciál dostupných zdrojů a současně své individuální zájmy. Pokud 

dochází k nesouladu mezi těmito typy cílů, je možné hledat problém na straně vrcholných 

tvůrců politiky, kteří, byť obecné cíle nastavují se záměrem zlepšení, činí tak s malou 

znalostí sociální reality, jež chtějí transformovat.  

 

 



 
 

15 

3.3 Vynořující se dospělost  
 

 Vynořující se dospělost je konceptem formulovaným J. J. Arnettem v roce 2000, 

jedná se tedy o relativně novou koncepci vývoje mladých dospělých zaměřenou na tyto 

zejména v rozmezí od 18 do 25 let (Arnett, 2000, s. 469). Jedná se o období končícího 

dětství a začínající dospělosti, které s sebou přináší zkoumání vlastní identity, nestabilitu, 

zaměření se sám na sebe, pocity ocitnutí se „někde mezi“, a zároveň i zkoumání svých 

možností. V oblasti identity se začínající dospělí hledají dle Arnetta zejména skrze práci a 

lásku. Současně se také stávají méně závislí na svých rodičích. V návaznosti na nové 

zkušenosti ve zmíněných dvou oblastech a na změny, které s nimi souvisí, dochází také k 

častým změnám v plánované budoucnosti, což přináší do života těchto začínajících 

dospělých značnou nejistotu a nestabilitu. Období je také charakteristické nutností nově 

činit samostatně mnohá rozhodnutí a přebírat tak zodpovědnost sám za sebe (Arnet, 2004, 

s. 8). 

 V průběhu 20. století se objevil vzrůstající trend odkladu odchodu mladých 

dospělých od rodičů, případně jejich časté návraty po nezdařilých pokusech o samostatnost 

zpět domů. V 80. letech vzrostl podíl návratů k rodičům až na 40 %1 (Goldscheider and 

Goldscheider, 1994, cit. dle Goldscheider and Goldscheider, 1999). Mimo jiné je 

zmiňovaným důvodem těchto návratů často ekonomická situace, dalším je také nestabilita 

jejich vztahů, manželství a práce (Goldscheider and Goldscheider, 1999).  

 Literatura týkající se dětí vyrůstajících mimo svou původní rodinu a současně 

analyzující jejich proces dospívání perspektivou vynořující se dospělosti se zaměřuje spíše 

na děti z pěstounských rodin, pravděpodobně i proto, že je tato forma náhradní výchovy 

v zahraničí častější. Nicméně je možné využít těchto výzkumů i v problematice dětí z 

dětských domovů, jelikož výchozími body jsou v obou případech nestandardní situace 

vyrůstání v jiném prostředí, než je rodina, problematika kontinuity systémové pomoci, 

respektive absence návazné péče v momentě dovršení zletilosti, případně ukončení studia, 

a samozřejmě také všechny aspekty související s dospíváním jakožto obdobím velkých 

změn.  

Mladí dospělí ocitající se v situaci odchodu do běžného života z těchto 

nestandardních forem výchovy představují ohroženou skupinu. V takto významném 

                                                 
1 Jedná se o americký výzkum. 
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přechodu je z pohledu vynořující se dospělosti nedostatek podpory a neexistence zázemí 

značně znevýhodňujícím faktorem (Courtney & Heuring, 2005, cit. dle Fowler et al., 2010, 

s. 335). Proměnou společnosti se navíc vytvořil obecně jiný způsob, jakým mladí lidé 

přecházejí do dospělosti, a to například v souvislosti s možností vyššího vzdělání. To 

zapříčiňuje situaci vyžadující delší podporu dospívajících ze strany rodiny než dříve 

(Wade, 2008, s. 41). Absence této podpory se poté projevuje v obecně nižší míře 

dosaženého vzdělání a posléze hůře placeném zaměstnání, ale také v míře finanční 

podpory v porovnání s vrstevníky. „Výsledkem je, že jsou vystaveni velmi nejistým 

situacím, ve kterých pokud udělají chybu, v porovnání s ostatními mladými dospělými, 

skončí v obrovských problémech, zatímco ostatní se mohou opřít o stávající podporu.“ 

(Fowler et al., 2010, s. 336) 
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4 Dosavadní poznání 

Jedním z výzkumů, které se zaměřují na analýzu systému péče o ohrožené děti je i 

následující studie, která na problematiku nahlíží rovněž optikou expertů, konkrétně ředitelů 

dětských domovů. Studie Vávrové a Kroutilové Novákové se soustředí na evaluaci 

transformace systému v souvislosti se třemi klíčovými dokumenty, které byly pro účely 

systémové změny vytvořeny. Jedná se o Národní akční plán k transformaci a sjednocení 

systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011, Akční plán k naplnění Národní 

strategie ochrany práv dětí 2012 - 2015 a Národní strategie ochrany práv dětí. Studie byla 

realizována pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, které byly následně 

zpracovány s využitím zakotvené teorie (Vávrová & Kroutilová Nováková, 2015, s. 25 - 

37). 

Strukturu zjištění této studie lze popsat s pomocí osmi kategorií vytvořených 

během analýzy: „legislativa, efektivita systému, meziresortní součinnost, optimalizace 

pěstounské péče, spolupráce subjektů péče, podpora lidských zdrojů, práce v terénu a 

stereotypní řešení.“ (Vávrová & Kroutilová Nováková, 2015, s. 29) Z výsledků vyplývá 

nutnost konkrétní a jasně vymezené legislativy, kde diskutovaným tématem byl například i 

nepoměr povinností a práv institucionálních pracovníků, či důraz na podporu meziresortní 

spolupráce mezi figurujícími ministerstvy. Dalším zajímavým zjištěním je i upozornění na 

důležitost podpory lidských zdrojů jakožto nástroje k dosažení kvalitně fungujícího 

systému. Zde je zmíněna i souvislost s praxí stereotypních řešení, tedy předpoklad 

odbourání této praxe právě v důsledku zvýšené odbornosti.  

Dalším výzkumem dotýkajícím se zkoumané problematiky je i projekt provedený 

nezávislou výzkumnou agenturou IPSOS. Rozdílem oproti výše popisované studii je 

opačná perspektiva, tedy dotazovány byly samotné děti, nikoli experti. Výstupy jsou 

výsledkem kombinace dvou technik, jak kvalitativního, tak kvantitativního přístupu. 

V první, kvalitativní, části bylo provedeno 27 hloubkových rozhovorů s dětmi, které se po 

odchodu z dětského domova opět musely obrátit s žádostí o pomoc k systému. Posléze 

bylo formou dotazníku dotazováno 102 dětí, kterým zbývá maximálně jeden rok do 

odchodu z domova (IPSOS, 2015a). 

Finální zjištění jsou formulována ve třech pilířích: vztahy, nedostatek informací, 

nedostatky systému. Kategorie vztahy poukazuje na silnou vazbu dětí na vychovatelky 

v domovech, které často představují jejich nejbližší osobu, a současně upozorňuje na 

problém, který v této souvislosti vzniká ztrátou této osoby po odchodu z domova. Dále je 
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diskutována role sociálních pracovníků, kdy z výzkumu vyplývá, že „41 % dětí tvrdí, že 

nemá žádný zvláštní vztah se svým sociálním pracovníkem.“ Ve zkoumané oblasti 

nedostatek informací se projevují omezené studijní možnosti, děti totiž dle výzkumu 

většinou ukončují své studium pouze výučním listem. Dále zde vyplynul problém finanční 

gramotnosti, kdy například rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou dokázalo správně určit 

pouze 35 % dotazovaných dětí. Dalším argumentem je i to, že „děti v domově leckdy 

nemají přesnou představu o měsíčních nákladech na jednotlivé položky.“ Problematickou 

situací je i to, kam nebo na koho se děti po svém odchodu z domova mohou obrátit. Pomoc 

dle výzkumu děti potřebují především ve vztahu k úřadům a potřebné administrativě, 

s jejímž vyřízením mohou pomoci neziskové organizace. „Z rozhovorů s dětmi v 

domovech před odchodem však nevyplývá, že s touto variantou počítají.“  

Co se týče uvědomovaných potřeb samotných dětí v kontextu jejich plánovaného 

odchodu z domova, nejčastěji vyslovovanou obavou je hledání zaměstnání (29 %), poté 

hledání bydlení (19 %) a finanční potíže či dluhy (15 %). Reálnou potřebu v těchto 

oblastech pocítilo po odchodu 93 %, respektive 89 % a 81 %. Významný podíl zastupuje i 

oblast celkového plánování samotného odchodu (81 %) a zařizování s úřady (78 %). 

Z analýzy vyplynulo i zastoupení různých typů pomoci od systémové formální až po 

nesystémovou neformální pomoc při řešení problémových situací, kdy „32 % potřeb bylo 

pokryto systémovými formálními nestátními institucemi (…), 23 % potřeb bylo pokryto 

nesystémovými neformálními intervencemi (…), 20 % potřeb bylo pokryto systémovými 

formálními státními institucemi (…).“ (IPSOS, 2015b) Z těchto údajů vyplývá, že zde 

chybí komplexní systém, který by se následnou péčí o děti po jejich odchodu zabýval, a 

děti tak často musí spoléhat na pomoc již zmíněných neziskových organizací, domů na půl 

cesty, případně známých či rodiny, což je v mnoha případech nereálné.  
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5 Výklad základních pojmů 

Pro vytvoření co nejpřesnějšího obrazu reality týkající se zkoumaného problému je 

nutné vymezit si základní terminologii, která jej rámcuje, a nejčastěji je ukotvena 

v legislativních, případně strategických veřejně-politických dokumentech. Sjednocení 

pojmosloví je totiž zásadní. Laická veřejnost často nevnímá mezi podobně znějícími 

výrazy, pojmy či názvy větší rozdíl, nevyzná se v přesných funkcích konkrétních zařízení, 

nerozumí legislativnímu nastavení, a z těchto i jiných důvodů mohou vznikat různá 

nedorozumění.  

 

Ohrožené dítě  

Ohrožené dítě je v Návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti definováno jako „dítě, které nemá uspokojeny nebo s předpokladem 

nenaplnění základních potřeb biologických, psychických, emocionálních, sociálních a 

duchovních (potřeba stimulace, řádu, lásky, bezpečí, sociálně společenského uznání, 

otevřené, sdílené budoucnosti). (…) Další úlohu hrají sociální determinanty zdraví a práv 

dítěte.“ (MPSV, 2009, s. 3) Právní ukotvení ochrany ohrožených dětí v ČR je stanoveno 

v zákoně č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon č. 359/1999 Sb., 

zákon o sociálně-právní ochraně dětí).  

Jedná se o komplexní pojem, jehož definice vyžaduje ztělesnění veškerých 

možných druhů a forem potenciálního ohrožení dítěte. V kontextu České republiky se dle 

Matouška nejčastěji jedná o „dítě vystavené nevhodnému zacházení (…), dítě vyrůstající 

v deprivujícím prostředí, např. v sociálně vyloučené lokalitě, dítě vyrůstající mimo vlastní 

rodinu, dítě s poruchami chování“. (Matoušek & Pazlarová, 2016, s. 11) Je těžké vymezit 

konkrétní podmínky, které jasně určí, zda se jedná o prostředí hraničící s příznivým 

vývojem dítěte, proto je v zásadě považováno každé dítě za potenciálně ohrožené (MPSV, 

2009, s. 3). 

 

Nejlepší zájem dítěte  

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na 

období 2009 – 2011 vymezuje nejlepší zájem dítěte jako „stav, kdy je zachována životní 

úroveň a podmínky, nezbytné pro jeho zdravý tělesný, duševní, duchovní, mravní a 

sociální rozvoj a je chráněno právo dítěte na plný a harmonický rozvoj jeho osobnosti a 
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schopností; plnohodnotné dětství a osobní potenciál je plně vyvinut v rámci rodiny; cizí 

péče a podpora je dítěti poskytována jen v nezbytně nutné míře.“ (MPSV, 2009b, s. 5) 

Sledování dlouhodobého zájmu dítěte je zároveň součástí i Národní strategie ochrany práv 

dětí „Právo na dětství“.  

V mezinárodním měřítku je zájem dítěte ukotven v Úmluvě o právech dítěte OSN: 

„Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už 

uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo 

zákonodárnými orgány.“ (OSN, 1989) Pojem je součástí také Evropské úmluvy u výkonu 

práv dětí.  

Důležitým aspektem při posuzování zájmu dítěte je právo dítěte se vyjádřit, přičemž je 

toto právo stanoveno v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Při vyslyšení názoru dítěte 

je posuzován jeho věk a rozumová vyspělost (Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-

právní ochraně dětí). 

 

Sociálně-právní ochrana dětí 

Sociálně-právní ochrana dětí je v České republice upravena samostatným zákonem 

o sociálně-právní ochraně dětí, který tuto definuje jako: „ochranu práva dítěte na příznivý 

vývoj a řádnou výchovu; ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění; 

působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního 

rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní 

rodině.“2 Zákon obsahuje i zřízení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který je 

v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Česká republika je v návaznosti na několik mezinárodních smluv, jež podepsala, 

povinna plnit závazky z nich vyplývající, tudíž sociálně-právní ochrana dětí nutně musí 

korespondovat s obsahem těchto mezinárodních dokumentů. Závazky v tomto směru 

vyplývají z Úmluvy o právech dítěte, stejně tak i z Evropské úmluvy o výkonu práv dítěte. 

Samostatným dokumentem zmiňující „zvláštní ochranu dětí“ je i Listina základních 

lidských práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky (Zákon č. 

2/1993 Sb.).  

 

                                                 
 
2 Zákon pracuje s definicí dítěte jakožto nezletilou osobou. (Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní 
ochraně dětí). 
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je definován ve výše zmíněném zákoně o 

sociálně-právní ochraně dětí. Zákon za orgány považuje: „krajské úřady, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, obecní a újezdní úřady (…), ministerstvo, Úřad, Úřad práce české 

republiky – krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu (…) (Zákon č. 359/1999 

Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Dále popisuje ostatní subjekty zajišťující tuto 

ochranu, a to obce i kraje v samostatné působnosti, komise zřízené pro tuto ochranu a další 

právnické a fyzické osoby pověřené výkonem této ochrany. Tyto orgány mají v závislosti 

na svých pravomocech různá práva a povinnosti. 

V roce 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 359/1999 Sb. a současně i 

Vyhláška č. 473/2012 Sb., která stanovuje šestnáct kritérií, dle nichž mají orgány sociálně-

právní ochrany dětí postupovat, aby tak docházelo k zajištění stejných standardů kvality 

ochrany. „Kontrolu kvality SPOD poskytované obecními úřady vykonává nadřízený 

krajský úřad.“ (Matoušek & Pazlarová, 2016, s. 13) 

Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí hrají v životě dětí důležitou roli, i 

vzhledem k jejich častému kontaktu a předpokladu důvěrného vztahu mezi pracovníkem a 

dítětem. Dítě by mělo mít k pracovníkovi kladný přístup, nebát se mu svěřit se svými 

problémy a obrátit se na něj v problémových situacích. Pracovník je v kontaktu také 

s rodinou dítěte, pravidelně (ze zákona jednou za 3 měsíce) navštěvuje obě strany a snaží 

se o zlepšení stavu v rodině a možnosti návratu dítěte zpět domů.  

 
 
Systémová formální pomoc 
 

Systémovou formální pomocí se v tomto případě rozumí pomoc, která je 

zajišťována v rámci garance práv vycházejících z legislativy. Ta se ovšem může dělit na 

pomoc poskytovanou přímo státem nebo pomoc poskytovanou soukromým sektorem, tedy 

nestátní. Mezi aktéry činné v poskytování státní formy formální pomoci tedy řadíme Orgán 

sociálně-právní ochrany dětí a konkrétní zařízení, v tomto případě Dětské domovy. 

Formální nestátní typ pomoci zajišťují neziskové organizace různých právních forem, či 

domy na půl cesty, které jsou rovněž zřizovány soukromými právnickými osobami, 

případně městem. Nestátní forma, ačkoli zajišťovaná v rámci soukromého sektoru, je 

systémově ukotvena, a tudíž i podporována státem. Nesystémové formy pomoci jsou pak 
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ty, které jsou iniciovány na bázi lidské přátelské pomoci a nejsou legislativně ani jinak 

definovány.    
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6 Činnost klíčových aktérů 

Agendu sociálně-právní ochrany dětí má v České republice na starosti množství 

aktérů, jež působí na různých úrovních státní správy. Pro lepší pochopení celého procesu, 

který se týká ochrany dětí, je důležité rozklíčovat, jací aktéři do tohoto procesu vstupují, 

respektive v jakých oblastech. Vzhledem k roztříštěnosti systému a problematické orientaci 

v něm tedy následující kapitola shrnuje nejzásadnější aktéry a jejich nejvýznamnější role.  

 

6.1 Zainteresovaná ministerstva 

Nejdůležitějším orgánem podílejícím se na zajištění sociálně-právní ochrany dětí 

v České republice je Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Vykonává ve vztahu k ní 

zejména legislativní, metodickou a kontrolní činnost, včetně přezkumu pravomocných 

rozhodnutí krajských úřadů v odvolacím a přezkumném řízení.“ (MPSV, 2014) Mimo tyto 

funkce je také zodpovědné za tvorbu zejména strategických veřejně politických dokumentů 

a za jejich naplňování v praxi, současně také participuje i na vytváření návrhů zákonů a 

jiných legislativních dokumentů. V jeho kompetencích je dle zákona o krajích (Zákon č. 

129/2000 Sb.) a zákona o obcích (Zákon č. 128/2000 Sb.) také vydávání směrnic 

upravujících povinnosti těchto subjektů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, již také u 

subjektů s přenesenou působností kontroluje.  

 Dalším aktérem, který figuruje v této oblasti, je Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, do jehož gesce spadá část Ústavní péče, konkrétně diagnostické ústavy, 

dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy (Zákon č. 109/2002 Sb.). 

Mimo jiné má na starosti financování většiny zařízeních institucionální péče o děti (Folda 

et al., 2009, s. 18), vytváření koncepcí, metodickou činnost či návrhy legislativy (MŠMT, 

2013-2019). 

Jak je tedy popsáno, jednu část Ústavní péče má na starosti Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. Druhá je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví a týká se 

konkrétně zařízení pečující o menší děti, dětské domovy pro děti do 3 let věku. Kojenecké 

ústavy změnil na dětské domovy pro děti do 3 let zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 



 
 

24 

Částečně jsou s touto oblastí spjaty i Ministerstvo vnitra, a to nejčastěji v oblasti 

prevence kriminality a dobrovolnictví, a ministerstvo spravedlnosti v souvislosti 

s rodinným či procesním právem. 

 

6.2 Ostatní subjekty 

Samostatný celek tvoří subjekty Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které jsou 

uvedeny v kapitole 5. „Sociálně-právní ochranu dále zajišťují: obce v samostatné 

působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí, další 

právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny (…). 

(Zákon č. 359/1999 Sb.) „Nejvýznamnější veřejnou institucí, která drží v rukou převážnou 

většinu kompetencí, vztahujících se k dítěti a ochraně jeho zájmů, je úřad města či větší 

obce, tzv. obce s rozšířenou působností.“ (Folda et al., 2009, s. 18) Obecní úřad je dle 

zákona 359/1999 Sb. povinen vyhledávat ohrožené děti, konkrétně děti stanovené v § 6 

tohoto zákona, celkově pracovat s rodinami a sledovat nejlepší zájem dítěte, snažit se o 

sanaci rodiny. Zvláštním orgánem obce je komise zřizovaná na lokální úrovni starostou 

obce, která hraje primární roli v procesu vydání pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany či koordinuje výkon sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. 

Krajské úřady zastávají nadřazené postavení ve smyslu kontroly nižších úřadů. Důležitým 

orgánem je také veřejný ochránce práv, tak zvaný ombudsman, který dohlíží na jednání a 

postupy úřadů a pomáhá lidem před je poškozujícím jednáním. 

 

Dětské domovy 

Dětské domovy jsou definovány zákonem 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních, který jejich funkci ve vztahu k dětem určuje 

jako „výchovnou, vzdělávací a sociální.“ Dětské domovy dle tohoto zákona pečují o děti 

s nařízenou ústavní výchovou od 3 do 18 let, nebo pokud se soustavně připravují na 

budoucí povolání, nejdéle však do 26 let, a to v souladu s individuálním plánem ochrany 

dítěte.  

V dětských domovech je základní organizační jednotkou rodinná skupina 6-8 dětí, 

která je sestavována v návaznosti na výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby dítěte 

(Zákon č. 109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských 
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zařízeních). Péče o děti by měla simulovat režim rodiny, přičemž o děti se v zařízení starají 

pedagogičtí pracovníci (Vyhláška č. 438/2006 Sb., Vyhláška, kterou se upravují 

podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních). 

Vzhledem ke zrušení dětských domovů internátního typu tedy život v rodinné skupině 

skutečně více přibližuje běžné domácí povinnosti jako samostatné nakupování, vaření, 

praní a podobně. Co se týče přípravy dítěte na budoucí život mimo zařízení, povoluje 

zákon zřízení speciální bytové jednotky pro děti od 16 let, a to maximálně pro 3 děti 

v rámci skupiny. Dítě má od 15 let možnost navázání odpovídajícího pracovněprávního 

stavu (Vyhláška č. 438/2006 Sb., Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních).  

V rámci transformace systému péče o ohrožené děti došlo k přenesení funkce 

zřizovatele dětských domovů na kraje, čímž došlo k přiblížení pozice zřizovatele ke 

konkrétním zařízením.  Náklady dětských domovů v kraji jsou hrazeny ze státního 

příspěvku na výkon přenesené působnosti (Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích), nelze 

ovšem dohledat, jaký podíl zastupuje samotná agenda sociálně-právní ochrany dětí 

(Macela, 2018, s. 16).  

 

Neziskové organizace 

„Již od přijetí zákona o sociálně‐právní ochraně dětí (1999) je počítáno se 

spoluprací orgánů veřejné správy a NNO už jen z toho důvodu, že zákon předpokládá 

přenos výkonu některých činností, zejm. poradenského a činností preventivního 

charakteru, právě na NNO.“ (Folda et al., 2009, s. 21) Nestátní neziskové organizace tedy 

představují důležitý faktor v míře kvality sociálně-právní ochrany dětí. V kontextu právní 

úpravy České republiky se užívá termínu nestátní neziskové organizace, tedy NNO3. Tento 

termín odkazuje na užší pojetí zahrnující formální, soukromý a neziskový sektor a vychází 

z usnesení Vlády ČR z roku 1998, kde jsou specifikovány konkrétní právní formy spadající 

do tohoto pojetí (Prouzová, 2015). 

Neziskové organizace poskytují zpravidla služby lidskoprávního či 

environmentálního charakteru, které nejsou vytvářeny a nabízeny státem, a nacházejí se 

v jakési systémové mezeře, či nabízeny jsou, avšak často ve velmi nízké míře a/nebo 

špatné kvalitě. V kontextu přípravy dětí odcházejících z dětských domovů do běžného 

                                                 
3 Neziskové organizace může založit i stát, v tomto případě ale tyto nejsou zahrnuty. 



 
 

26 

života se tedy snaží mladé dospělé podporovat pomocí různých projektů ve formě 

workshopů, doprovázení, setkávání, ale i finančně. Nesmějí generovat zisk, který by byl 

využit jinak než k naplnění účelů organizace a jejímu chodu. Jejich činnost je na státu 

nezávislá, nicméně formální aspekty existence organizace jsou právně definovány a 

prověřovány.  

Financování neziskových organizací upravuje zákon č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Z něj vyplývá možnost organizací 

čerpat pro plnění svých cílů dotace. Ty jsou však poskytovány zpravidla do výše 70 % 

celkových nákladů (Vláda ČR 2018, s. 3), zbylých 30 % musí organizace získat jinou 

cestou. Pomoc nalézají u krajů, obcí a v soukromé sféře. Ačkoli jsou mnohé organizace na 

dotacích z většiny závislé, nastává období, kdy spoléhají pouze na soukromé dárce či 

případně na to, co našetřili. Rozpočtový rok totiž stejně jako rok kalendářní končí k 31.12. 

a do té doby musí být vyhotovena účetní sestava o čerpání dotace, ta tedy musí být 

utracena či vrácena. Současně však vyplacení dotací na následující rok ze zákona probíhá 

ve lhůtě až do 31.3. (Vláda ČR 2018).  
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7 Analýza zjištění 

 Po provedení rozhovorů jsem přistoupila k samotné analýze sesbíraných dat. Jak 

jsem již popsala výše, k analýze jsem využila metody tematické analýzy. Všechny 

přepsané rozhovory jsem postupně kódovala dle významových vlastností vybraných úseků, 

většinou vět, přičemž jsem tyto kódy následně rozřazovala do kategorií a vytvářela 

samotná témata a podtémata. Výsledky analýzy se opírají o teoretická východiska 

představená na začátku práce, tedy o teorie implementace politiky a Arnettův (2001) 

koncept vynořující se dospělosti.  

 

7.1 Nastavení systému 

 Charakter samotného systému se ukázal být významným prvkem komplikující 

dětem odcházejícím z dětských domovů jejich start do samostatného dospělého života. 

Toto téma je v analýze rozčleněno do 5 podtémat, která se vztahují ke specifickým 

oblastem podléhajícím obecnému nastavení systému.  

 

7.1.1 Orientace systému 

 Respondenti se v průběhu rozhovorů několikrát obraceli k otázce systémového 

ukotvení problematiky podpory dětí při jejich odchodu ze zařízení, přičemž často 

diskutovaným problémem se ukázala být nelogičnost systému a absence komplexního 

řešení s ohledem na budoucnost. „Já si myslim, že největší (problém, pozn. autorky) je, že 

na to (odchod, pozn. autorky) nejsou nějak systematicky dlouhodobě připravovaný.“ 

(respondent C) 

Absenci podpory v důležitém životním přechodu zdůraznil i další respondent, a to 

s přesvědčením, že pokud nejsme schopni dětem zajistit podporu v tomto životním 

momentu, nemůžeme očekávat jejich bezproblémovou integraci do společnosti. „Ale 

v tomhle je to podle mě uplně špatně u nás. Myslim si, že by to mělo bejt skoro 

automaticky, aby ty lidi měli šanci se začlenit. My křičíme, že se nám nezačleněj do 

společnosti, ale tim, že my jim dáme start pod most, tak je do toho moc nedotlačíme.“ 

(respondent A) 
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Problém vychází i ze skutečnosti, kdy je v oblasti péče o ohrožené děti prioritním 

cílem státu podpora pěstounské péče či jiných typů náhradní rodinné péče, což ačkoli 

souzní s tlaky mezinárodních institucí ve smyslu snah deinstitucionalizace péče o děti, 

naopak přispívá k odvrácení pozornosti od dětí, jež v institucionálních zařízeních 

v současné době žijí. Systémové snahy o zlepšení situace se tedy ubírají jiným směrem.   

 

„Protože hlavním účelem je, aby se tam ty děti mohly vrátit. Takže tam je to o tom, 

že se prostě pracuje s tou rodinou.“ (respondent C) 

 

„Ale je to způsobený tim, jak 20 let zavíráme dětský domovy. Takže proč bysme se 

bavili o dětských domovech, vytvářeli nějakej posun, když je chceme zavřít.“ (respondent 

A)  

 

„Ale jinak se furt mele o tom, jak by se ty rodiny a ty děti měly jakoby řešit, ale je 

to téma, který se blbě uchopuje tim, jak se to mění systémově, jak všichni bojujou za tu 

pěstounskou péči, tak ty děti jsou na chvostu. Ty už se tam nějak jako doklepou a hold tak 

prostě nebudou fungovat no. Na Hlaváku místa dost na lavičkách.“ (respondent C) 

 

 V návaznosti na tento odklon orientace politiky je nutné zdůraznit, že velké 

množství dětí není dle respondentů možné z různých důvodů do náhradní rodinné péče 

umístit. Dle slov respondentů existuje, a vždy existovat bude, určité procento dětí, pro 

které je ústavní výchova jediným východiskem z jejich složité životní situace, a proto by i 

ústavní výchova měla být předmětem systematických snah o zlepšení.  

 

„Tam je zas problém s tim, že 70 % dětí přijde po 10. roce věku. Nejsou pěstouni 

pro takhle starý děti, převážně. Hodně těch dětí nejde solo, takže jsou sourozenecký 

skupiny, 3,4,5. Nemáme pěstouny pro tyhle děti. Takže nemáme jinou alternativu pro ty 

děti, jako stát.“ (…) Možná ano, možná bysme nemuseli mít tolik dětských domovů, možná 

bysme mohli být víc pěstouni. Ale když je nemáme? Tak se o ty děti nějak postarat 

musíme.“ (respondent A)  

 

„Těch pěstounů není tolik, to už se jako ukazuje. Ono by jich bylo hodně, ale těch 

kvalitních pěstounských rodin je málo.“ (respondent C) 



 
 

29 

 

„Spousta těch dětí do těch domovů přichází v relativně vysokym věku, takže ani 

nechtěj do nějaký adopce, pěstounský péče, nechtěj.“ (respondent E)  

 

„Anebo jsou to děti, co jsou v tom ústavu už dlouho, jsou velký. Jako kdo si vezme 

dítě před zletilostí, všichni chtěj miminka. Ale kdo si vezme 14letýho puberťáka, drzýho.“ 

(respondent C)  

 

„Ne každý dítě je (do náhradní rodinné péče, pozn. autorky) umístitelné.“ 

(respondent B) 

 

7.1.2 Dopady novely zákona  

 V několika směrech byla zmíněna i relativně nedávno schválená novela zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí (Zákon č. 401/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony). I ta ovšem směřuje spíše na posílení aktivit v oblasti sanace rodiny, 

snah navrátit dítě do biologické rodiny či na zvýšení atraktivnosti pěstounské péče (MPSV, 

2012). Dotkla se ovšem i situace dětských domovů, a to jak v kladném, tak i záporném 

ohledu.  

 Za pozitivní dopad novely vnímá jeden z respondentů především možnost dítěte se 

do jednoho roku po odchodu z dětského domova a nezdařilém startu samostatného života 

vrátit zpět. Důvodem neúspěchu je časté přecenění svých schopností při brzkém odchodu. 

Období dospívání je i dle teorie vynořující se dospělosti obdobím zkoušení svých možností 

a snahy osamostatnit se (Arnett, 2004). V klasické rodině je odchod podpořen vědomím 

možnosti návratu do stabilního zázemí, což se díky novele zákona podařilo částečně zajistit 

i pro děti vyrůstající v ústavním zařízení. Dále pak také organizace života v dětském 

domově vytvořením rodinných skupin a zrušení domovů internátního typu. 

 

„Takže první, co se podařilo, když se dělala novela, že dítě se do roku může vrátit, 

což je supr. Tenkrát jsme to neměli, nevim jakým způsobem se to tam dostalo, ale dostalo. 

My jsme teda avizovali, že je to škoda, myslel jsem teda že půl roku, ideální rok, ale i že ten 
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půl by byl supr a nakonec to tam je. A zažili jsme děcka, který se do roka vrátily. V tu chvíli 

ty děti uplně jinak fungujou.“ (respondent A)  

 

„Může se stát, že pokud to dítě ještě studuje a opustí ten děcák, tak se může do roka 

ještě vrátit, což je super.“ (respondent F)  

 

 „Ale jinak vlastně to, co se v těch dětských domovech zlepšilo, že vlastně ze 

zákona všude už fungujou rodinný skupiny.“ (respondent E) 

  

 Zápornou stránkou novely je dle expertů změna zodpovědné instituce za 

umisťování dětí do konkrétního zařízení. Dříve měl povinnost přiřadit dítě do konkrétního 

dětského domova Diagnostický ústav, nyní toto rozhodnutí činní soud.  

 

 „Znamená to prodlevy, nenavazuje to časově, kompetence OSPOD pracovníků na 

místních úřadech nemůžou zastat rozsah činností Diagnostických ústavů. Znali síť zařízení, 

kam dítě poslat, znal to, jak je domov zaměřený.“ (respondent B) Respondentka také 

doplnila, že při prodlevách z důvodu soudního procesu dítě například zůstává doma 

v biologické rodině.  

 

 „A třeba letos nám přišlo přes 20 dětí. Dřív to tak nebylo, dřív když děti šly 

vyloženě jenom přes diagnosťák, tak bylo zhruba, ale i ten náhled pracovnic byl jinej, ale 

bylo to že během roku se vyměnilo tak 10-12 dětí. Poslední 3 roky, co soud může umisťovat 

přímo, tak..“ (respondent A) 

 

7.1.3 Činnost státní správy na lokální úrovni 
 Regionální subjekty státní správy hrají v systému důležitou roli, neboť pro ně ze 

zákona vyplývá nezanedbatelné množství povinností, práv, i svobodného prostoru. 

Z rozhovorů v tomto ohledu vyvstalo několik důležitých zjištění, která mají spojitost 

s výzkumnými otázkami. „Jako vim, že kolegové v jiných krajích brečej, že maj málo 

provozních peněz, Praha jako taková je dobrá, protože když řeknu, proč to chci a jak to 

vychází, tak oni samozřejmě každej měsíc viděj ty výkazy, kam ty peníze jdou. Praha je na 

tohle dobrá, není neochotná přidat.“ (respondent A) 
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 Finanční prostředky jsou poskytovány dětským domovům příslušným Krajským 

úřadem, jakožto zřizovatelem. Z této skutečnosti z rozhovorů vyplynula jistá míra 

nerovnoměrného čerpání zdrojů napříč dětskými domovy vzhledem k individuálnímu 

rozhodnutí kraje (v případě čerpání nad stanovené minimum). „No jsou daný normativy, 

podle těch se nedá vyjít, takže záleží na tom, jak zřizovatel, kraj, přistoupí na to, že ten 

dětskej domov potřebuje víc prostředků na tohle a na tohle, ale jinak většinu krajů, když to 

vezmu metodicky, tak ty dětský domovy moc nezajímá. Jednak v těch krajích je to 

samozřejmě minimum, (…), furt oproti školám je to vlastně takový jako kapka v moři. 

Takže tam dost často nebývá nikdo, kdo by se zabýval systémem dětských domovů a 

podobně.“ (respondent A) 

 

Konkrétním příkladem, kdy se v praxi vyplatila dobrá spolupráce mezi dětským 

domovem a krajem, je získání pozice provázejícího pedagoga, jehož práce se zaměřuje 

výhradně na děti, které čeká odchod ze zařízení. Z rozhovoru je patrné, že konkrétní dětský 

domov je v tomto případě spíše výjimkou. „Ne, nemá ho, myslim si, že jsme možná jedinej 

dětskej domov, který ho momentálně má, že je jakoby oficiálně placenej. Nevim jestli teda 

Klánovice, jestli se jim taky podařilo získat provázejícího pedagoga, protože Praha je 

zřizovatel jak náš, tak Klánovic, takže ta je tomu nakloněná. Ale jinak jsem nikdy o tom, že 

by měl nějaký domov takhle placenýho člověka vyloženě specializovanýho na tuhle činnost 

neslyšel.“ (respondent A) 

 

 Lokální rovnoměrnost se jako problém ukázala v oblasti zajištění bydlení. Získání 

startovacích bytů pro děti odcházející z dětského domova závisí konkrétně na obci, jelikož 

ta je ze zákona poskytovatelem sociálních bytů (Zákon 108/2006 Sb.). Z této skutečnosti 

nicméně vyplývá nerovnováha v poskytování této služby, přičemž je tato jednou 

z nejzásadnějších pro úspěšný start dospělého života (viz. kapitola 7.3.1) 

 

„Nemaj, nemaj (startovací byty ve všech DD). Jsou to buď domovy v opravdu 

malých vesničkách, městech, a nezáleží to na těch dětských domovech, ale na obci, kde 

prostě ten domov je. Protože oni se pak domlouvají s městem nebo s obcí, a to město nebo 

obec poskytne třeba sociální byt za nějakou zvýhodněnou cenu. (...) Záleží na tom, jak je ta 

obec vstřícná tady k tomu.“ (respondent E)  
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„Protože ten děcák nedisponuje dostatkem peněz, obec nemá uvolněný byty, aby 

jim je mohla dát.“ (respondent F) 

 

7.1.4 Linioví pracovníci  

 Klíčovým prvkem celého systému jsou samozřejmě linioví pracovníci. Jsou to lidé, 

kteří jednají se svými klienty, v tomto případě dětmi, každodenně, přičemž de facto 

zastupují vládu. To, jakým podmínkám jsou při své práci vystaveni, výrazně ovlivňuje 

rozsah i kvalitu služeb, které poskytují (Lipsky, 1969). 

 

 Důležité postavení liniových pracovníků vyplynulo i z provedených rozhovorů. 

Jejich pozice v systému je charakteristická tím, že na jedné straně musí plnit svou práci 

v souladu s množstvím zákonů a nařízení, na stranu druhou však stojí tváří v tvář realitě a 

specifické situace každého z klientů, tedy dětí. Rozhodnutí vytvořená vrcholnými 

představiteli moci, vládou, se na samotné lokální (micro) úrovni transformují s ohledem na 

dostupné podmínky a zdroje (Berman, 1978), přičemž z rozhovorů vyplynulo, že zdroje 

v podobě poddimenzované kapacity pracovníků, tedy poměr lidské síly a klientů (Lipsky 

1969, s. 5), vytvářejí častý problém. Rozhodnutí navíc často nereflektují specifičnost 

konkrétních situací vyžadující množství práce a času nutného věnovat každému dítěti, 

v důsledku čehož pak dochází k přetížení pracovníků. 

 

„Protože ten OSPODák, kterej má to dítě v tý ústavce, to není jako jeho jedinej ten, 

má kupu jiných věcí.“ (…) Takže oni za náma můžou chodit, třeba jim pomůžem vyřídit, a 

to už je z našeho volnýho času, třeba Úřad práce. (respondent C) 

 

„Určitě kdyby bylo víc času, nebo míň těch spisů, tak určitě by to bylo lepší. (…) Že 

by to vydrželo (zapálení dětí díky frekvenci návštěv pracovníka OSPOD, pozn. autorky).“ 

(respondent D)  

 

„Jako taky je nenechaj vyplout jen tak (tety, pozn. autorky), ale jde o to, že je to 

z osobního času.“ (respondent C) 
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Přetížení pracovníků pak vede k neschopnosti věnovat se každému dítěti tak, jak by 

bylo třeba. Neschopnost naplnit stanovené cíle může vést k vytvoření frustrace, což může 

následně dále ovlivnit výkon pracovníka (Lipsky 1969, s. 8). 

   

„Myslim, že to (rozdíly mezi jednotlivými dětskými domovy, pozn. autorky) hodně 

záleží na tom, jak moc je vyhořelý vedení.“ (respondent E) 

 

„To vedení je taky často vyhořelý, ti pracovníci toho maj moc a taky se nemůžou 

těm dětem věnovat tolik. A taky je to třeba mrzí, že pak ty děti si myslej, že o ně strejda 

nemá zájem. Tak řikám má, ale nemá čas, protože musí dělat papíry.“ (respondent F)  

 

Problémy pracovníkům způsobují i omezené kompetence v některých oblastech, 

současně však také naopak někdy přehnané pravomoci biologických rodičů. Například se 

objevují problémy s bankovním účtem, a to konkrétně se zřizováním účtu dítěti, či 

v právech rodiče na přístup k účtu. Tento střet se dotýká i jiných oblastí a znesnadňuje 

pracovníkům vykonávat svou práci v nejlepším zájmu dítěte.  

 

„Protože my těm dětem ty konta nemůžeme zařídit, to musí rodič, anebo bysme 

museli požádat o to, aby pro tento účel byl pověřen nějaký zaměstnanec. Pro nás je 

vytvořit účet složitý.“ (respondent A)  

 

„Rodič je vždy majitelem účtu, může docházet k zpronevěře.“ (respondent B) 

 

„Všude, kde je zákonnej zástupce, tak nám to způsobuje trochu problémy, i když 

v zákoně je napsaný, že ředitel zastupuje dítě v běžných záležitostech. (…) Největší 

problémy jsou v těch právech, aby my jsme mohli zastupovat to dítě se všim všudy. (…) 

Pořád prostě rodič, rodiče maj pravdu, joo tohle. Helsinskej výbor byl to samý. Nevim jak 

je to teď, už sem se s nima dlouho neviděl, ale je to problém no.“ (respondent A)  

 

7.1.5 Nestátní neziskové organizace v systému 

Nestátní neziskové organizace hrají v životě dítěte z dětského domova často 

nezastupitelnou roli, a to i z důvodu popsaného výše, tedy předpokladu zákona o přenesení 
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některých činností právě na NNO (Folda et al., 2009, s. 21). Provedený výzkum nicméně 

naznačuje, že jejich ukotvení v systému je mnohdy problematické, což přináší řadu 

negativních dopadů. 

 

Situace perspektivou pracovníků NNO 

 Jako problém se například ukázal systém čerpání grantů, kdy dochází k určité 

diskontinuitě v získávání finančních prostředků na provoz NNO a jejích služeb. Ta v praxi 

způsobuje při nedostatku financí z důvodu vypršení grantu nutnost ukončení konkrétní 

poskytované služby. Nenávaznost nabízených služeb pak může v oblastech přípravy na 

přechod a následné pomoci při odchodu ze zařízení, kterou činnost NNO pokrývá, vytvářet 

dětem v už tak těžké situaci další problémy. „Kromě toho nastavení a situace, které 

podporují a reagují na nevyhnutelné neúspěchy směrem k nezávislosti během vznikající 

dospělosti, poskytují mladým lidem vhodné příležitosti k vývoji soběstačnosti.“ (Fowler et 

al., 2010, s. 337) Jejich kvalita je tedy při přechodu dítěte do dospělosti skutečně zásadní.  

 

 „I to je vlastně jeden z důvodů, že nečerpáme žádný granty nebo evropský peníze, 

norský fondy, protože nechceme měnit projekty podle toho, jak je vypsanej grant.“ 

(respondent E)  

 

Výhodu svobodných rukou v případě nezávislosti na čerpání vypsaných grantů 

dokazuje i tento příběh o dívce, která se nedopatřením sociální pracovnice ocitla v 18 

letech jako studentka střední školy v domě na půl cesty, přestože měla být správně 

přemístěna do dětského domova, kde mohla nadále pokračovat ve studiu. I přes toto 

nedopatření a značné zkomplikování životní situace této dívky se o situaci kromě 

neziskové organizace nikdo nezajímal, jelikož takové situace legislativa nezohledňuje.  

 

„Ta holka studovala střední školu, byla ve druháku, a nikoho nenapadlo, že by ji 

měli přeložit do dětskýho domova, kde může bejt do 26. Takže v Klokánku jí v 18 letech 

řekli pápá, ty už tady bejt nemůžeš, ale v okamžiku, kdy už je jí 18, tak nemůže jít do 

dětskýho domova. V tý Sámovce bydlej dvojčata, který jsou na tom uplně stejně. Tak jsme 

řikaly nespadáme pod žádný granty, tak jsme se sešly jako správní rada, a navíc se 

všechny 3 učej dobře. Takže sme je všechny 3 přijaly.“ (respondent E) Péče státu skončila 



 
 

35 

dovršením 18 let a jen díky nezávislosti organizace a vlastním finančním prostředkům bylo 

o tyto mladé dospělé alespoň částečně postaráno.  

 

Zkušenost s problematickým financováním potvrdil i rozhovor s pracovnicí druhé 

neziskové organizace, která rovněž nefunguje z čerpání grantů. „My jsme třeba v loňskym 

roce podávali 13 grantů a nedostali jsme ani jeden, Takže je to těžký. Fungujeme z peněz 

od Magistrátu nějakym způsobem, fungujeme ze soukromých peněz a od Ministerstva 

kultury, myslim, že tam něco máme.“ (respondent F)  

 

Situace perspektivou ředitelů dětských domovů 

 Princip spolupráce dětských domovů a neziskových organizací funguje v současné 

době tak, že organizace kontaktují jednotlivé dětské domovy a nabízejí jim své služby. 

Často ovšem dochází k tomu, že jsou domovy oslovovány způsobem, který jasně ilustruje 

motivy a tím i výslednou kvalitu nabízených služeb: „Když se vypíše nějaká takováhle 

priorita, tak se většinou k tomu vypisujou granty, a když jsou vypsaný granty, tak ty 

organizace zase chtěj nebo nás oslovujou, že teda maj tohleto a že teda někdy, že by to rádi 

udělali pro děti, někdy - máme grant, potřebujeme Vaše děti, dejte nám děti na tenhle 

vzdělávací program. Jo takže tak, to je takový..“ (respondent A) Respondent také zmínil 

přesycenost neziskových organizací na poli podpory dětí z dětských domovů v rámci 

Prahy: „Podle mě to dělá hrozně moc organizací, jako aby nabízely 3, 4, 5 organizací to 

samý v rámci Prahy, kde jsou 2 dětský domovy, je prostě mrhání peněz.“ (respondent A)  

 Nicméně respondent připouští i existenci kvalitních NNO a významnost jejich 

činnosti s ohledem na připravenost dětí absolvujících projekty na samostatný život: 

„Nechci říct, že všechny neziskovky jsou o ničem, asi bych to rozdělil tak jako třetina, 

třetina a třetina. (…) Ale naučili jsme teda děcka, že to teda potřeba je, já sem si teda taky 

myslel, že to potřeba není, ale zjistil sem, že je, ty děti jsou daleko víc připravený než děti 

doma.“ (respondent A) 

Během z rozhovoru bylo navrženo i alternativní řešení, které by mohlo potenciálně 

vyřešit problematiku neúčelně vynaložených peněz skrze poskytování grantů: „Asi bych to 

udělal obráceně. Já bych ty peníze dal zařízením, ty neziskovky nebo ty organizace by 

vlastně nabízely - podívejte se my umíme pro děti udělat tohle, tohle a tohle, stojí to tolik - 

a já jako ředitel řeknu dobrý, od těhle si koupim tohle pro ty děti, od těch tohle, a zaplatim 
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a ta neziskovka prostě buď je dobrá a bude o ni zájem a vydělá si, nebo prostě jako se jim 

to nedaří, a v tu chvíli nemaj peníze, protože ty domovy po nich neštěknou. Takže já bych 

to udělal obráceně. 

 Na druhé straně v případě druhého dětského domova, respektive jeho vedení, 

uvedla respondentka, že služeb NNO využívají spíše sporadicky: „Spíš si to děláme sami. 

Snažíme se přiblížit podmínkám té rodiny. Vy si taky domů neobjednáte někoho, aby vám 

vysvětlil finanční gramotnost.“ (respondent B) V tomto domově také upustili od vánočních 

projektů přinášejících dětem dárky, o které si napsaly. „Učíme děti, že nestačí natáhnout 

ruku, aby dostaly, co chtějí.“ (respondent B)  

 Značí to jistý kontrast ve vnímání funkce NNO mezi dvěma různými řediteli 

domovů, což koresponduje s tím, že národní politika, jako například důraz na posílení 

finanční gramotnosti (MPSV, 2012, s. 14) je v různých zařízeních zpracována jiným 

způsobem (Matland 1995, s. 148). To dokládá i zkušenost NNO s vedením domovů, kdy 

jsou jejich služby odmítány. „Oni maj prostě pocit, že my (domovy, pozn. autorky) jim 

dáváme maximum, my jsme ti nejlepší. A hlavně nepotřebujem nikoho, aby nám říkal, že to 

děláme blbě. My (NNO, pozn. autorky) se jim snažíme vysvětlit, že to víme, a snažíme se tu 

jejich práci jenom podpořit.“ (respondent F)  

 

Důsledky problematického ukotvení NNO v praxi 

 Pokud tedy stát vědomě přenechává oblast přípravy dětí na neziskovém sektoru a 

na dětských domovech, a současně z praxe vyplývá, že tato příprava není tolik kvalitní 

zřejmě především v důsledku nedostatku pracovníků, tedy nerovnovážného poměru lidské 

síly a klientů (Lipsky, 1969, s. 5), je pomoc NNO pro připravenost dětí na život důležitým 

doplňujícím prvkem celého systému. Z důvodu absence zákona přímo ukládajícího 

povinnost domovů zajistit koncepční a propracovanou přípravu na odchod z domova ale 

může docházet k situacím, že některé domovy odmítají pomoc NNO a dětem tedy, ač 

v dobré víře, neposkytnou šanci se projektů účastnit. Potřeba NNO v procesu přípravy je 

navíc v kontrastu s nemožností organizací spoléhat se na čerpání grantů a nutnost hledání 

finanční podpory především v soukromém sektoru.  
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7.2 Role klíčových aktérů v procesu přípravy a následné pomoci 
 Dalším podstatným tématem se ukázalo být rozdělení rolí jednotlivých aktérů 

angažujících se v procesu přípravy dětí na odchod do běžného života. Těmito nejvíce 

zainteresovanými aktéry jsou neziskové organizace, dětské domovy, a specifickou úlohu 

plní také samotní ředitelé dětských domovů. Omezenou roli zde hrají i pracovníci OSPOD.  

 

7.2.1 Role dětských domovů  

„Já teda říkám, že jen největší kus tý přípravy vzniká samotnym systémem dětskýho 

domova.“ (respondent A) 

 

 Experti se v tvrzeních zaznívajících v rozhovorech shodují na pozitivní funkci 

dětských domovů na život dětí a jejich budoucnost. Výchozím bodem je často jednoduše 

porovnání dětského domova a biologické rodiny dítěte a z něj vyplývající rozdíl kvality 

péče, která by již z principu měla v domovech být lepší a profesionálnější oproti 

problémové rodině. Rodinné skupiny v rámci domovů napodobují chod běžné domácnosti 

a vychovatelé v mnoha ohledech suplují funkci rodiče. Kvalita poskytované služby 

dětského domova je pro správný vývoj dětí zásadní, jelikož formuje jak jejich praktickou 

orientaci v běžných životních záležitostech, ale především poskytuje často jediné emoční 

zázemí dítěte umožňující správný vývoj jeho osobnosti.  

 

„Takže si myslim, že pro spoustu dětí je ten dětskej domov opravdu super záležitost. 

Ať si říká kdo chce co chce, tak jako to je můj názor. (…) Některý děti jsou v tom dětským 

domově na vlastní žádost. Oni sami si našly sociální pracovnici a už zjistily, že ta situace 

doma je tak neudržitelná, že tam prostě nechtějí být. Pokud chtěj studovat, tak že to ani 

nejde. Takže tady ty dětský domovy maj svoje opodstatnění.“ (respondent E) 

 

„Život dětí v domově si myslim, že je převážně pozitivní, maj víc možností a 

pomoci, než by měli doma. (…) Ty šance jsou pro ně lepší.“ (respondent A)  

 

„Na tý rodinný skupině se těm dětem točí 2 nebo 3 vychovatelky, který maj stabilně, 

takže prostě nějaký to stabilizovaný prostředí tam určitě je.“ (respondent E)  
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 Teorie vynořující se dospělosti definuje dvě, respektive tři zásadní charakteristiky 

individua, které značí dosažení plné dospělosti: přijímání zodpovědnosti sám za sebe, 

činění samostatných rozhodnutí (Arnett, 1998, cit. dle Arnett, 2000), a finanční nezávislost 

(Arnett, 2000). Těchto kvalit může být dosaženo za předpokladu správné výchovy, která se 

právě tyto charakteristiky snaží podpořit prostřednictvím různých činností. Dětské domovy 

v tomto ohledu představují dle odborníků dobře fungující systém.  

 

 „Skupina má peníze na stravu i na provoz, s tim, že vychovatelé s nima probíraj - 

no podívej se dobře, tak jsme tady rozbili zrcadlo, takže hold tenhle měsíc do kina 

nepůjdeme, protože na to nemáme peníze, protože prostě máme takovejhle budget a do 

toho se musíme vejít. No a ty si zase ztratil pantofle, takže na to nemáme, takže nic, smůla 

prostě.“ (respondent A)  

 

 Stejný způsob organizace rodinné skupiny praktikuje i druhý dětský domov. 

Respondentka uvedla, že každá skupina má svůj rozpočet, který koriguje vychovatel. Ten 

se také snaží o individuální přístup ke každému dítěti a přizpůsobení jeho potřebám. 

(respondent B)  

 

Děti se v rámci života v domově učí i praktickým činnostem v domácnosti jako 

nakupování, vaření, praní a podobně.  Nepříliš častým prvkem podporujícím přípravu dětí 

na přechod do dospělosti je již zmiňovaná pozice provázejícího pedagoga, který se 

zaměřuje především na starší děti a měl by je více připravovat na samotný odchod.  

 

7.2.2 Role nestátních neziskových organizací  

 Nestátní neziskové organizace vyplňují oblasti pomoci dětem, které nejsou 

reflektovány legislativou, a stát tedy tyto prakticky žádným způsobem nezajišťuje. Jedná se 

především o následnou pomoc dětem po jejich odchodu z dětského domova, ale rozsah 

jejich činností pokrývá i jiné problematické oblasti. Vždy závisí na konkrétní organizaci.  
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„Ta neziskovka může fungovat v přípravě na přechod, kdy tam ten vychovatel to 

dítě posílá a říká podivej se, to jsou lidi, který tě prostě něco naučej. Jako učitel ve škole.“ 

(respondent A) 

 

 Pomoc spočívá například v hmotné podpoře, děti od jedné neziskové organizace 

mohou dostat „balíček“ základního vybavení domácnosti. I to je totiž pro odcházející děti 

problém vzhledem k finanční částce, kterou při odchodu obdrží. „Je to paleta věcí, je to 

opravdu základní vybavení domácnosti, že pokud to dítě se nastěhuje do nějakýho pokoje, 

podnájmu, pronájmu, domu na půl cesty a vybalí si to, tak může normálně fungovat.“ 

(respondent E)   

 

Organizace se angažují i v oblasti bydlení samotného: „V rámci toho stipendijního 

programu přispíváme na startovací byty. (…) Naše taková vize, abychom získaly nějakej 

ideálně třípokojový byt, kterej by fungoval vlastně jako krizový bydlení. Aby se trošku 

stabilizovaly, byly schopný prostě si našetřit nějaký peníze a zase už pokračovat dál. 

Protože ono takový drobný zakopnutí, který prostě v normální rodině nic moc neznamená, 

tak pro ně fakt může být fatální.“ (respondent E) Tato „drobná zakopnutí“ můžou být 

způsobena věkem dětí, které v období vynořující se dospělosti přirozeně zkouší nové věci a 

prostřednictvím rozšiřování obzorů a nových zkušeností tak hledají svou identitu, testují 

hranice (Arnett 2000). Z pohledu teorie je tedy takové zakopnutí přirozenou součástí těchto 

jedinců, nicméně systém s těmito okolnostmi zjevně nepočítá.  

 

Organizace pomáhají například i s hledáním zaměstnání (respondent E), což je 

považováno jedním z ředitelů dětského domova za velmi nápomocné: „…když tam ještě do 

toho vloží tu databázi zaměstnavatelů, kteří jsou připraveni přijmout dítě z dětskýho 

domova, tak to si myslim, že je supr.“ (respondent A) Pozitivní zkušenost s organizacemi 

poskytujícími dětem zprostředkování zaměstnání vyplynul i z dalšího rozhovoru, a to na 

popisu nového projektu v Brně (respondent F).  

 

V domovech, které nejsou schopny financovat náklady spojené se studiem, také 

vstupuje do hry NNO: „Musim říct, že z větší části fakt jsou tam děti, u kterých víme, že 

bez týhle pomoci by vlastně nemohli tu školu studovat.“ (respondent E) Tato situace se 

vyskytuje bohužel ne zcela zřídka. „Děti nemaj moc na výběr, na jakou školu půjdou. 
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Děcák nemá finanční prostředky, aby každý dítě mohlo vozit někam jinam, tak se prostě 

děcka dávaj do stejnejch škol, ty děcka to nebaví.“ (respondent F)  

 

NNO svou činností často pokrývají i řešení krizových situací, na které se 

nevztahuje zákon, přičemž tyto mohou být pro děti často fatální. „V září maturitu neudělal 

zase. Což pro každýho jinýho se pořád nic neděje, má třetí šanci v květnu. Ale pro něj to 

bylo tak zásadní, že on ze dne na den musel odejít z toho domova. (…) Ale opravdu to byla 

situace, která byla nutná řešit ze dne na den, a tam si myslim, že je hrozná díra, že vlastně 

pro ten stát to končí odchodem z dětskýho domova. Ale pro ty dětí, nebo mladý lidi, to 

všechno začíná a fakt to není jednoduchý“ (respondent E)  

 

 Co se týče vztahu dětí z domovů s pracovníky NNO, problémem je vytvoření 

důvěry. To závisí na mnoha faktorech, především na tom, jak je konkrétní organizace 

kvalitní a jak jsou její projekty koncipovány. „Jezdíme s dětma dvakrát ročně na takovej 

jako prodlouženej víkend, (…) Uplně největší důvod je, aby oni poznali nás, abychom pro 

ně nebyly prostě nějaká neziskovka, ale prostě pak už napíšou mně jako Tereze, Kristýně, 

Báře, jo, že prostě každej si najde někoho, někdo je mu víc nebo míň sympatickej. 

(respondent E) Jména byla z důvodu zachování anonymity respondenta změněna. Dodává: 

„Třeba když jim selhalo první zaměstnání, tak se obrátily zpátky na nás, což je fajn. Což je 

přesně to, co chceme. Aby měly někoho, na koho se můžou obrátit.“ Důležitost 

propracování pozice kontaktního člověka dítěte potvrzuje i pracovnice druhé neziskové 

organizace a zmiňuje dva projekty jiných NNO, které dle ní v tomto směru fungují právě 

díky kvalitnímu způsobu dané služby. „Patroni procházej těžkym přijímáním, selektuje se 

to hodně.“ (respondent F)  

 

 „Takovýto provázení (na úřady, pozn. autorky), taky už jsme to tady zkoušeli, uplně 

to nezafungovalo. Ačkoli se třeba snažili podchytit ty děti už od těch 15 a přejít s něma dál, 

a stejně když měl ten člověk problém, přišel sem.“ (respondent A)  

 

„Nabízíme samozřejmě i tuhle doprovodnou pomoc (s chozením na úřady, pozn. 

autorky), musím říct, že to nikdo zatím nevyužil.“ (respondent E)  

 



 
 

41 

 Součástí práce NNO může být také snaha o prosazování zájmů dětí v politice a 

snaha měnit zákony. „Druhá věc je, že se snažíme změnit legislativu, což znamená, že se 

snažíme některý věci vložit do zákona. Děláme různý schůzky, promítání, akce v senátu.“ 

(respondent F) Zde se ale potýkají s nezájmem a nízkým povědomím o problematice, což 

vede k daleko náročnější práci ve snaze docílit stanovených výsledků. „Je to o tom, že když 

přijdeš na MPSV a začneš tam s nima mluvit, tak oni na tebe koukaj a vůbec nevědí, o čem 

mluvíš. Vůbec. Oni nemaj vůbec představu, co se v terénu děje. Oni seděj u stolu, vymejšlej 

nějaký projekty od stolu, ale když tam s nima začneš mluvit a říkat konkrétní připomínky, 

tak nevědí, jak to ve skutečnosti funguje. (…) Když pak máme domluvený promítání, tak ti 

ministři ti tam nepřijdou. (…) Takže máš pocit, že ti hážou klacky pod nohy.“ (respondent 

F)  

 

7.2.3 Role pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí  
 Pracovníci Orgánu sociálně-právní ochrany dětí mají dle zákona povinnost 

navštěvovat dítě v zařízení nahrazující péči rodičů „nejméně jednou za 3 měsíce v období 

prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a předpěstounské péče, a poté v souladu se 

zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.“ (Zákon 359/1999 Sb.) Mají 

tak sledovat, zda zařízení jedná v souladu se zájmy dítěte a obecně jak se dítěti daří.  

 Z provedených rozhovorů nicméně vyplynulo, že role pracovníků OSPOD hrají 

v procesu přípravy dítěte na odchod ze zařízení omezenou roli. „Jako při tý návštěvě na to 

(přípravu na odchod, pozn. autorky) není tolik prostor, nicméně když se to blíží, tak si je 

zveme nebo za nima jezdíme častěji, a mluvíme o tom s nima, o těch tématech.“ 

(respondent C) Pracovníci na děti v tomto směru nemají tolik času, což dokládá nedostatek 

lidských zdrojů ke kvalitně provedené práci dle teorie liniových pracovníků (Lipsky, 

1969). Frekvenci návštěv značně ovlivňuje i to, že dítě je konkrétnímu pracovníkovi 

OSPOD přiřazeno na základě trvalého bydliště, tedy trvalého bydliště rodičů. Může se stát, 

že toto bydliště je vzdálené mnoho kilometrů od zařízení, ve kterém dítě žije, a cesta 

pracovníka za dítětem, které v jeho agendě není zcela jediné, zabere třeba celý den. 

(respondent F)  

 V přípravě na odchod byla zmíněna během jednoho rozhovoru role sociální 

pracovnice dětského domova. „Vim, že tohle řešili s tou sociální pracovnicí, ta je na to 
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nějak připravovala. (…) Na to mě právě pak přivedla ta sociální pracovnice, že je potřeba 

s nima o tom mluvit.“ (respondent D)  

 Co se týče pomoci po odchodu do samostatného života, dítě se na pracovníka již 

obrátit nemůže, jelikož dosažením zletilosti již není z právního hlediska dítěte, a tedy 

nespadá do kompetence Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. „Občas se obracely na nás, 

jenže my už s nima taky od těch 18 nemůžeme jako vlastně pracovat.“ (respondent C)  

 

7.2.4 Role ředitelů dětských domovů  

 Role vedení dětského domova se zdá být pro kvalitu života dětí v domově opravdu 

klíčová, neboť mnoho prvků přispívajících k lepší přípravě dětí na odchod v kontextu 

dětských domovů představuje spíše nadstavbu, která závisí na iniciativě a schopnostech 

ředitele.  

 

 Jedním z těchto často diskutovaných prvků, a současně v praxi ověřených opatření, 

jsou startovací byty. „Většinou bohužel iniciativa musí být na straně ředitele a ten musí 

kontaktovat buď svého zřizovatele, nebo třeba jsou i ředitelé, který kontaktujou starostu 

v obci a podobně, jestli náhodou by takový byty neměl a nemohl uvolnit pro dětskej 

domov.“ (respondent A) Vzhledem k absenci zákona stanovujícího povinnost obcím tyto 

byty poskytnout tak záleží na manažerských schopnostech ředitele, zda si tyto a jiné 

potřeby obhájí. „Takže tam je to hodně o tom, co ten ředitel chce, co se mu podaří 

zdůvodnit, jak se mu to podaří prosadit, jak vysvětlí třeba že potřebuje toho provázejícího 

pedagoga, jak vysvětlí že potřebuje peníze na to, jestli jim zaplatí výjezd a podobně.“ 

(respondent A) Respondent doplnil, že v současné době pracuje s Magistrátem o možnosti 

dětí plynule navázat po opuštění startovacího bytu do bytu sociálního, což by výrazně 

pomohlo v možnosti se více stabilizovat a zvyknout si na samostatnost.  

„Samozřejmě zase záleží na manažerských schopnostech potom toho kterého 

ředitele, pokud nepomůžeme my, tak třeba jsou schopný domovy sehnat ty peníze od 

nějakých místních svých sponzorů.“ (respondent E) Důležitost manažerských schopností 

ředitele a jeho aktivitu potvrzuje i respondentka B.  

  

 Na řediteli také, jak je zmíněno výše, závisí míra spolupráce s neziskovým 

sektorem a službami, které nabízí. V závislosti na jeho otevřenosti k těmto doplňkovým, 
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nicméně často přínosným projektům, je dětem tato nadstavba poskytována. (viz. kapitola 

7.2.2) 

 

 Iniciativu dokazuje jeden z ředitelů například tím, že i přes právně problematický 

bod interního řádu dětského domova je povinností dětí od určitého věku pracovat 

(respondent A). Tuto povinnost současně jako dobrý příklad přípravy dětí zmiňovala i 

respondentka F: „A já si myslim, že by ty děti měly chodit od 15 povinně na brigády, aby se 

naučily vydělávat peníze a naučily se s těma penězma hospodařit. Aby musely fungovat tak, 

že od těch 16 by si fakt připravovali na to, jaký to je bejt venku.“ (respondent F)  

 

 V jednom z dětských domovů také nechávají navrhovat nápady na zlepšení 

systému domova samotné děti, které samy ví, co jim nejvíce schází či co by jim pomohlo. 

„Model cvičných bytů a cvičných výplat je v podstatě na základě rozhovoru s jednim 

klukem.“ (respondent A)  

 

7.3 Důležité aspekty odchodu z dětského domova 

 V procesu přípravy dětí na odchod a v počátcích samostatného života bylo 

z rozhovorů identifikováno několik prvků sehrávajících v této fázi života dětí z dětských 

domovů důležitou roli. Jednotlivé oblasti tvoří samostatná podtémata a jsou rozebrána 

v oddělených podkapitolách.  

 

7.3.1 Bydlení 

 Problematika bydlení zaznívala v rozhovorech nejčastěji. Bezpochyby se totiž 

jedná o jednu z nejzákladnějších potřeb člověka, která současně tvoří významnou položku 

z pohledu finančních výdajů. „Takže největší problém, když dítě přichází ze zařízení 

v Český republice do dospělosti, tak bydlení. Jednoznačně by bylo potřeba sociálními nebo 

startovacími byty podpořit ty děti při přechodu.“ (respondent A) 

 

 Startovací byty jako dobrý základ pro vyzkoušení si života nanečisto stále pod 

křídly dětského domova se ukazuje být jako dobrý nástroj, jak děti připravit na samostatný 
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dospělý život. „A pak teda si myslim, že hodně velkej krok, kterej nám k tomu pomohl, jsou 

cvičný byty a cvičný bydlení. (…) Musim říct, že cvičný byty jsou supr, málo kdo to dá na 

poprvé. Většina dětí selže.“ (respondent A) To potvrzuje i rozhovor s pracovnicemi NNO: 

„V rámci toho stipendijního programu přispíváme na startovací byty, které spadají pod 

dětský domov, ale už jsou tam plnoleté děti, které tam bydlí samy. Můžou si ta na nečisto 

vyzkoušet hospodaření, bydlení, ale pořád jsou vlastně pod nějakym dohledem toho 

dětskýho domova, a pokud tam selžou v tom startovacím bytě, tak to pro ně není fatální.“ 

(respondent E) „Ale určitě pro začátek nějaký dotovaný bydlení, sociální bydlení, si 

myslim, že je jako super. Startovací byty vznikaj při těch děcákách, což dneska je jako 

skvělej začátek.“ (respondent F)  

 Startovací byty ovšem nejsou ukotveny v legislativě, tudíž děti ze zákona na tuto 

možnost bydlení nárok nemají. Závisí to tedy čistě na lokálních podmínkách, tedy 

iniciativě ředitele (viz. kapitola 7.2.4), ochotě obce byty poskytnout (viz. kapitola 7.3.1) a 

ochotě zřizovatele poskytnout finanční prostředky (viz. kapitola 7.1.3).  

 

 Co se týče hledání vlastního bydlení po odchodu bez začátku ve startovacím bytě, 

dítě má dle nařízení vlády nárok na jednorázový peněžitý příspěvek či věcnou pomoc při 

odchodu ze zařízení ústavní nebo ochranné výchovy ve výši maximálně 25 000,- (Nařízení 

vlády č. 460/2013) Nařízení tedy nestanovuje povinnost vyplatit tuto částku v penězích, ale 

poskytuje i možnost plnění formou věcné pomoci. „Což znamená, že když to jako přeženu, 

že dítě může odejít s postelí, skříní, s peřinama v hodnotě 25 000,-, ale jaksi si je nemá kam 

odnést. Nestává se to často, ale občas se to stává, protože domov je navázanej na 

společnosti, který jim to poskytujou.“ (respondent F) Je nutné zdůraznit, že částka 25 000,- 

představuje nejvyšší možnou hranici. „Ne každý dítě, který odchází, to dostane, může se 

stát, že dostane 5. Je to závislý na délce pobytu v ústavní péči, tak samozřejmě domov má 

možnost zasáhnout, když jsou pohyby co se chování týče.“ (respondent F) V případě 

zařízení si vlastního bydlení je částka dle respondentů nereálná (respondent A, respondent 

E, respondent F) „Pokud je přechod klasicky přes startovák, tak to dítě může vyjít.“ 

(respondent A) Další výhodou startovacího bydlení je i pochopení povinností souvisejících 

s bydlením jako takovým, například platba poplatků za služby (respondent A).  
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7.3.2 Vzdělání a zaměstnání 
 Z celkového počtu 4248 dětí v dětských domovech zaznamenává MŠMT 1041 dětí 

studujících některý typ střední školy, přičemž není evidováno, jaký je poměr studentů 

navštěvujících střední školy a střední odborná učiliště, respektive střední odborná učiliště 

s maturitou. Ročenka ukazuje 76 studentů vysoké nebo vyšší odborné školy (MŠMT, 

2018). Tyto údaje ovšem neříkají, jaké procento dětí skutečně školu dostuduje. Problém 

s dokončením studia dětí zejména středních odborných učilišť, kterých je dle tvrzení 

v rozhovorech nejčastějším typem vybrané střední školy, je relativně často se vyskytujícím 

jevem. „Někdy střední škola no, jakože málokdy je to střední škola. Většinou je to třeba 

učiliště, a ne vždycky.“ (respondent C)  

 

„Ale potom je tam trošku problém po ukončení základního vzdělání, což je další 

projekt, kterej jsme otevřely právě proto, aby děti mohly jít na tu školu, kterou si vyberou.“ 

(respondent E) Výběr školy totiž do značné míry ovlivňuje finanční situace domova. „Ale 

na menších vesnicích nebo těch vzdálenějších dětských domovech už je zásadní finanční 

problém pro ten domov, aby financoval buď každodenní jízdy toho dítěte do nějaký školy, 

kterou si vybere, nebo třeba i pobyt na internátě, že ten domov na to nemá peníze.“ 

(respondent E)  

Školu, která je často nebaví, děti nedokončují i vlivem náhlého nabytí zletilosti a 

pocitu svobody a možnosti činit vlastní, byť často neuvážená rozhodnutí. Dle Fowlera 

(2001, s. 336) také absence rodinného zázemí nutí mladé dospělé soustředit se zejména na 

obstarání bydlení a jiných základních životních potřeb, což jim komplikuje zaměřit se na 

studium. „Myslim si, že i úspěšnost dodělání toho středoškolskýho vzdělání do těch 19 k tý 

maturitě je minimální je právě tim, že spousta dětí vypadne v těch 18, byť jim je nabídnuta 

ta smlouva, že to nejsou schopný už udržet ty pravidla, a pak jako končej i s tou školou.“ 

(respondent C)  

 

 Hledání zaměstnání také představuje pro děti z domovů specifický problém. „Pak 

je to problém s prací, protože tyhle děti maj problém na trhu práce právě z toho důvodu, že 

si nesou různý traumata. (…) Měl by být jakýsi mentor u toho zaměstnavatele, někdo, kdo 

zase pochopí ty potřeby toho dítěte. Takže pomoct jim se sehnáním práce a udržet se 

hlavně v tý práci, to je to nejdůležitější.“ (respondent F) Tuto pomoc zajišťují rovněž 
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NNO. „Pokud ten mladej člověk chce, tak jsme schopný mu tu práci sehnat.“ (respondent 

E)  

 

7.3.3 Vliv biologické rodiny  

 Ačkoli se může zdát, že pokud je dítě odebráno z péče rodičů a zodpovědnost za 

něj a jeho výchovu přebírá stát, potažmo dětský domov, rodiče na život dítěte nemají velký 

vliv. Opak je ale pravdou, rodiče disponují ze zákona takovými pravomocemi, které často 

komplikují jak práci pracovníků v domově nebo pracovníků OSPOD, tak ale především 

kvalitu života dítěte.  

 

 Co se týče období života dítěte v domově, dle rozhovorů „60-70 % dětí jednou za 

14 dní, za 3 neděle, jezděj domů, což jim samozřejmě psychicky pomáhá.“ (respondent A) 

Dodává však, že tento častý kontakt má i stinné stránky. „Trošku to narušuje takovýto 

výchovný, kdy se to v nich mele, jestli teda maj jít cestou těch rodičů, kteří doma seděj a 

nemusej nic a dostanou dávky, anebo teda tou cestou, kterou my jim vykládáme, že by měla 

být. To znamená chodit do práce, vše splácet, takže to se v nich jeden čas bije.“ 

(respondent A) Rodinu jako riziko vnímá i další respondentka: „A myslim si, že velkej 

rizikovej faktor je, že se na ně nalepí zpátky ta rodina.“ (respondent C) Největší problém 

ale představují finance.  

 

„To se stalo opakovaně, hodně se to stává u romských dětí, že jako půl roku před 

tím, samozřejmě ty domovy jim spoří nějaký peníze, aby do začátku něco měly, nebo si i 

chodí na brigády, tak že ta rodině se jako nalípne, hrozně začne natahovat domů, což 

samozřejmě jako deprivovaný dítě od 3 let v děcáku najednou má rodinu, tak jako i kdyby 

nechtělo, tak vždycky se na něj nějakym způsobem nalepí. Udělaj přivítací párty, seberou 

mu ty prachy a většinou potom ho vykopnou zpátky.“ (respondent C)  

 

„Já řikám - já to vim, já to chápu, ale ty tý mámě teď nepomůžeš. Ty jí můžeš 

pomoct v budoucnu, až budeš pracovat a vydělávat, a zbyde ti něco, tak pak jí můžeš 

pomoct. Ale teď musíš sama sebe, ta máma správně se měla starat o tebe, ne ty o ni. - A je 

to náročný ochránit děti před rodičem.“ (respondent A) Tlak rodičů je pak může svést 

z cesty.  
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 Obecně odborníci často naráželi na problém práv rodičů. „Rodič, který 

nevychovává dítě, může rozhodovat...“ (respondent B) „Pak teda byly období, že když by 

tenkrát rodič chtěl protestovat, tak se s nim nikdo nebavil. Teď jsme se dostali do opačný 

fáze, kdy třeba čelíme obvinění (…), protože maminka je psychicky nemocná.“ (respondent 

A) Rodiče mají také právo nechat dítě přemístit do jiného zařízení, pokud tuto žádost 

zdůvodní u soudu. „Pět sourozenců se stěhovali na žádost maminky do jiného dětského 

domova, aby to měla blíž. Navštěvuje je pořád stejně. To je dost častý, ale ty děti se musely 

přestěhovat.“ (respondent A) Změna prostřední a adaptace na něj a nové vychovatele je 

pro děti dalším stresovým faktorem. (respondent F)  

 

 Jako riziko považují experti i psychologickou stránku. Už jen proto, že se v děti 

v domovech či jiných zařízeních ocitly, nesou si z prostředí své biologické rodiny určitá 

menší či větší traumata. „Tam se ve finále i projeví genetický předávání od rodičů, záleží, 

co ty děti zažily doma, když přišly do dětskýho domova nebo jinýho zařízení.“ (respondent 

A) „Protože si s sebou nosej nějaký traumata už z těch rodin, a vlastně v dětskym domově 

není dítě bez traumatu.“ (respondent F) „Většinou do toho dětskýho domova se dostávaj 

děti nějakym způsobem pochroumaný v dětství.“ (respondent D) Experti se v tomto ohledu 

shodují na nedostatečné psychologické péči. 

 

Kontinuální terapeutická pomoc ovšem v praxi chybí, psychologové a psychiatři 

jsou vyhledáváni pouze pro jednotlivé vážnější případy, nikoli plošně pro každé dítě.  

 

„No ono uplnej prazáklad obecně je, že v dětských domovech chybí nějaká 

psychologická nebo psychoterapeutická pomoc, která by byla kontinuální, která by byla 

pravidelná. A myslim, že od toho se potom odvíjí všechny ty problémy, se kterýma se ty 

děcka potýkají, když vyjdou z děcáku.“ (respondent F) 

 

„No nepracuje se s tim moc. Nejsou psychologové, terapeuti. (…) Jako myslim si, 

že aby byly úspěšný v tom školnim, tak by nejdřív potřebovaly mít pořešený to svoje, to 

těžký, což ty děti jako nemaj. (…) A jako každý z těch dětí by si zasloužilo vlastní 

individuální terapii. Prostě protože ty věci jsou těžký. (respondent C)  
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7.3.4 Návazná pomoc po odchodu z domova 

 Odchodem z dětského domova končí podpora mladého dospělého systémem, z něj 

jakoby vypadává. Tím se předpokládá, že za sebe převezme plnou zodpovědnost, a to jak 

v oblasti financí, tak bydlení (Fowler et al., 2010, s. 335). Odborníci jsou nicméně 

přesvědčeni o nevyzrálosti dětí a nemožnosti takovou zodpovědnost zvládnout. „Jako fakt 

jsou prostě v 18, v 18 jsme všichni nedodělaný lidi. (…) Jsou mladý, hrozně mladý, 

mlaďounký…“ (respondent C) „V 18 jsou to za mě ještě určitě děti.“ (respondent D) 

 

Obecně mezi odborníky panovalo přesvědčení o absenci komplexního řešení 

podpory dětí v začátcích jejich samostatného života. Snaha NNO o vytvoření projektu tuto 

návaznou péči nabízející je toho také důkazem. Neexistence návazné podpory je pro 

vynořující se dospělé zásadní a staví je často do rizikových situací (Fowler et al., 2010, s. 

336). 

 

„Než se tohle povede, tak tvoříme tzv. sociální inkubátor, což je vlastně věc, která 

by měla zahrnovat všechny ty služby, který jsem zmiňovala, ty nejpalčivější témata. (…) 

Vlastně by to mělo bejt takový jako hnízdečko, do kterýho to dítě po tom odchodu z děcáku 

spadne, nebo už bude navázaný během toho pobytu v děcáku, během nejkritičtějších 2 let.“ 

(respondent F)  

 

„Myslim si, že by bylo asi fajn, kdyby pro tyhle mladý lidi existovala ještě nějaká 

následná péče, to znamená nějakej sjednocenej systém, že by ty dětský domovy mohly říct 

odchází nám tohle tohle dítě, co nám pro něj můžete nabídnout. (…) Takže to je takový že 

prostě, asi ten stát by se na ně neměl uplně vykašlat v okamžiku, kdy odejdou z toho 

dětskýho domova.“ (respondent E) 

 

„A je to hrozně těžký, oni jsou jako fakt vyplyvnutý.“ (respondent C)  

 

„Příprava na ten další život je prostě průšvih no.“ (respondent D) 

 

Děti také postrádají během života v domově možnost navázat důvěrný vztah 

s blízkou osobu, které se mohou svěřit, a která bude dítěti plně poskytovat pocit bezpečí a 

podpory. Touto osobou se pro děti často stávají vychovatelé v dětském domově, nicméně 
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počet dětí a náročnost práce časově neumožňuje věnovat se každému dítěti naplno i v této 

rovině. Navíc odchodem z dětského domova dítě o tyto osoby přichází. Absence této osoby 

a zázemí je o to výraznější v momentě odchodu dítěte do běžného života. Pro vynořujícího 

dospělého totiž může představovat jedinou konexi na důvěrnou dospělou osobu, která 

může v krizové situaci pomoct (Jones, 2014, s. 89).  

 

„Aby měly nějakýho styčnýho někoho, ke komu jako můžou. (…) Jednoho no, je to 

rozdrobený a nikdo to nemá v popisu práce.“ (respondent C)  

 

„Což znamená, aby tam byl nějakej člověk pro to dítě ještě v děcáku, a ideálně ještě 

rok dva po odchodu. Takže prostě někdo, komu může to dítě důvěřovat, kdo není z dětskýho 

domova, kdo je prostě mimo a ideálně někdo, nechci říct kdo mu supluje rodiče, to 

samozřejmě neudělá nikdo, ale je to nějaká spřízněná duše, někdo prostě na koho se fakt 

může to dítě spolehnout, ať se děje cokoli.“ (respondent F)  

 

„Ale oni sami o sobě strašně pochybujou. A je to fakt v tom, že nemaj nikoho za 

sebou.“ (respondent E)   
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8 Diskuze a závěr 

Účelem této práce bylo analyzovat systém formální pomoci dětem z dětských 

domovů v procesu jejich přípravy na samostatný život a zároveň návazné pomoci 

v začátcích tohoto osamostatnění. Výzkum byl zaměřen na konkrétní problémové oblasti 

této emancipace mladých dospělých a na roli jednotlivých aktérů v jejich podpoře.   

 
Nastavení systému 

 Téma „Nastavení systému“ v zásadě shrnuje charakter celkové praxe týkající se 

péče o děti z dětských domovů, zejména pak v závislosti na legislativě. Obecně můžeme 

konstatovat, že stát nezajišťuje žádnou formu komplexní přípravy dětí na samostatný život 

a nenabízí žádnou formu následné pomoci v jeho začátcích. Možným vysvětlením pro 

neřešení této nepříznivé skutečnosti je orientace tvůrců politiky na podporu náhradní 

rodinné péče, konkrétně pěstounství, a to i pod tlakem mezinárodních institucí. Děti 

v ústavních zařízeních tak nejsou předmětem politických debat. A to i přes jasné ukazatele 

naznačující nevyhnutelnost existence těchto zařízení.  

 Nedávná novela zákona (Zákon č. 401/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony) zaměřující se na transformaci systému péče o děti v ústavní a ochranné 

výchově je dalším ukazatelem odklonu národní politiky směrem od institucionální péče, 

nicméně se částečně dotkla i života dětí v dětských domovech. Pozitivním dopadem je 

možnost dítěte se do jednoho roku po odchodu ze zařízení vrátit zpět, dále pak zrušení 

dětských domovů institucionálního typu. Novela však vnesla do problematiky i 

komplikaci, a to v systému umisťování dětí do konkrétního zařízení.  

 Systém funguje na principu subsidiarity, z čehož vyplývá značný rozsah 

kompetencí regionální a lokální samosprávy. Důsledkem je nerovnoměrné poskytování 

služeb jednotlivých domovů. Těm pak chybí nejen finanční prostředky jako takové, ale 

také možnost doplňkových služeb, které dětem poskytují další nadstavbu v přípravě na 

odchod. Tato skutečnost koresponduje s přesvědčením zastánců bottom-up perspektivy 

implementace politiky, která zdůrazňuje upravené jednání na micro-úrovni vždy ve 

spojitosti s individuálními možnostmi lokální organizace (Matland, 1995, s. 148).  

 Významnou pozici v přípravě dětí na odchod zastávají linioví pracovníci. Ti jsou 

ve své činnosti často ovlivňováni množstvím práce, která je omezuje v souladu s Lipskyho 
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konceptem poměru lidské síly a klientů (Lipsky, 1969, s. 5) v možnosti věnovat se 

jednotlivým dětem a jejich rozvoji. Přetíženost pracovníků pak může vést k vyhoření a 

rezignovanému postoji. 

 Ukotvení nestátních neziskových organizací v systému je v řadě oblastí 

problematické, a to i přes nezastupitelnou roli těchto organizací v problematice. Systém 

čerpání grantů představuje pro kontinuální práci NNO nepřekročitelnou překážku a jsou 

tak nuceny spoléhat se na finanční podporu z jiných zdrojů. Současné nastavení pozice 

NNO navíc umožňuje v mnoha případech i zneužívání čerpaných peněz a nabídku 

nekvalitních služeb. To staví celý neziskový sektor do špatného světla, snižuje jeho 

kredibilitu a komplikuje tak jeho fungování.  

 

Role klíčových aktérů  

 Toto téma popisuje funkci nejzainteresovanějších aktérů v procesu přípravy dítěte 

na odchod, případně pomoci v začátcích samostatného života. Dětské domovy a jeho 

pracovníci jsou přirozeně nejvýznamnějším prvkem v životě dítěte a tato instituce je i z řad 

odborníků považována za dobrou alternativu života v biologické rodině. Zejména pak 

v kontextu obecné kvality domovů v České republice. Domovy podporují dítě 

v dosahování soběstačnosti v souladu s teorií vynořující se dospělosti (Arnett 2000).  

 Role NNO je i přes problematickou pozici v systému důležitá, a to v případech 

hmotné pomoci, pomoci s financováním bydlení, hledáním zaměstnání, podporování 

během studia, ale i řešením zákonem nereflektovaných krizových situací, do kterých se 

mladí dospělí vlivem nerozvážnosti a náhlého pocitu nabití svobody dostávají (Arnett, 

2000). Problematické, ne však zcela nereálné, je v případě pracovníků NNO navazování 

důvěrného vztahu s dětmi. NNO se také snaží o úpravu stávající legislativy. 

 Pracovníci Orgánu sociálně-právní ochrany dětí vstupují do problému jen omezeně, 

což se ukázalo být důsledkem omezeného množství času a také omezených pravomocí 

pramenících z ukončení práce s dítětem v momentě jeho nabytí zletilosti.  

 Specifickou pozici zastupuje ředitel samotného dětského domova, a to vzhledem 

k nutnosti vlastní iniciativy a manažerských schopností. Tyto pak můžou zajistit domovu, 

respektive dětem, výrazné zlepšení podmínek přípravy na přechod.  
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Důležité aspekty odchodu  

 Faktorů ovlivňující úspěšnost integrace dítěte do společnosti byla identifikována 

celá řada. Prvním z nich je samostatné bydlení. Na něj by měl domov připravovat ideálně 

prostřednictvím startovacího bytu, kde si začínající dospělý stále ještě pod ochranou 

domova vyzkouší veškeré situace, které s sebou bydlení přináší. Tato forma přípravy 

nicméně není státem garantována a nevyskytuje se tak ve všech zařízeních. Její 

poskytování závisí na lokálních aktérech. Dítě je státem podpořeno finančním příspěvkem 

na odchod, což může k zajištění bydlení využít, nicméně tento příspěvek byl shledán 

nedostatečným. Jiné formy státní formální pomoci v tomto ohledu nebyly identifikovány.  

 Vzdělání jako predikátor pracovního uplatnění jedince se společně s podporou 

hledání zaměstnání ukázali také jako významné a zároveň státem nepodporované oblasti 

odchodu. Problematické se ukázalo být časté zanechání a nedokončení studia, přičemž 

podíl na této skutečnosti může mít i nemožnost dětí studovat vybraný obor z důvodu 

finanční náročnosti pro domov, nebo také touha po co nejrychlejším odchodu ze zařízení a 

vyvázání se pravidlům instituce. V oblasti zaměstnání byla navrhnuta podpora dětí formou 

mentoringu vzhledem k specifickým potřebám dětí. V kariérní oblasti značně pomáhá 

působení NNO.  

 Relativně významným prvkem ovlivňujícím přípravu dětí na odchod a současně 

komplikujícím jeho bezproblémové provedení, je biologická rodina dítěte. Může docházet 

k inklinaci dítěte pomáhat své rodině na svůj úkor či finanční zneužití dítěte problémovou 

rodinou. Dále jsou riziková i některá práva rodičů, která omezují výkon pracovníků 

dětských domovů i OSPOD anebo jiným způsobem znesnadňují dítěti pohodlný život ve 

stabilním prostředí domova. Problémem je i psychické zatížení dítěte vlivem traumat 

z dětství, přičemž se ukázala být velmi podceněná terapeutická pomoc dětí v návaznosti na 

tato traumata.  

 V neposlední řadě je na místě shrnout obecné principy a nedostatky návazné 

pomoci, které se ukázaly být klíčové. Za prvé je dle expertů problematický častý předčasný 

odchod z domova a nevyzrálost těchto dětí, které na něj nejsou dostatečně připraveny. Toto 

riziko je o to výraznější, vezmeme-li v potaz zmiňovanou absenci komplexního systému 

návazné podpory dětí po jejich odchodu. Dalším nedostatkem komplikujícím přechod je i 

nemožnost dítěte navázat důvěrný vztah s dospělou osobou ochotnou, a současně zákonem 
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povinnou mu v případě nouze pomoci. Vědomí této záchranné sítě je v nestabilním období 

dospívání klíčové. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

Odchod čerstvě plnoletých mladistvých z dětských domovů je citlivou a obávanou 

situací pro všechny zúčastněné strany, nejvíce však pro samotné děti. Těm končí jejich 

nárok na život v zařízení dovršením 18 let, případně 19 let.4 Problémem dětí vyrůstajících 

v Ústavní péči je fakt, že tento druh života a výchovy je velmi odlišný od klasických 

vzorců standardní rodiny. Děti v domovech nezískají veškeré potřebné znalosti pro 

samostatný život, často se také potýkají s tím, že se nemají na koho obrátit. Děti jsou sice 

v institucionalizované péči zajištěny po materiální stránce, ale po té emoční, která je 

v období dětství a dospívání klíčová, jsou zanedbávány, ačkoli se jim tento nedostatek 

snaží vynahrazovat „tety“ z domovů. Z jednoho z mnoha výzkumů na téma integrace dětí 

z dětských domovů do společnosti vyplývá, že děti si často tvoří až příliš blízký vztah 

s tetami, což se jeví jako problém právě při odchodu z domova. Dalším nedostatkem je i 

absence praktických dovedností potřebných pro běžný život či nedostatky v systému, 

především přístupu ke vzdělání.5 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve Stručném přehledu činnosti 

oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007 – 2016 uvádí, 

že průměrný počet dětí umístěných ročně do pomocných zařízení je 1850 dětí, většina je 

umístěna právě do dětského domova.6 Tato otázka se tedy týká obrovského množství dětí, 

                                                 
4 Zákon č. 109/2002 Sb. 
5 Integrace dětí z dětských domovů do společnosti: Co potřebují k tomu, aby nespadly na dno společnosti? 
Jaké mají představy a jaká je realita? [online]. Červen 2015. [cit. 6.5.2018]. Dostupné z: 
http://www.ditearodina.cz/images/soubory/ke-stazeni/vyzkumy/Pruzkum_Integrace-deti-z-detskych-domovu-
do-spolecnosti.pdf  
6 Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za 
období 2007-2016. NZIS Report č. K/33 (08/207) [online]. ČR: 2017. [cit. 6.5.2018]. Dostupné z: 
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které se vinnou rodičů či okolností dostanou do extrémně složitých životních situací. Na 

popud OSN, která ve svém Závěrečném doporučení Výboru OSN pro práva dítěte vyzvala 

Českou republiku k přepracování opatření souvisejících s ochranou práv dítěte, vytvořila 

ČR Národní strategii ochrany práv dětí „Právo na dětství“, která má vést ke zkvalitnění 

životních podmínek každého jednotlivého dítěte.7 To naznačuje, že Česká republika má 

v tomto směru značné nedostatky a jedná se tedy o velmi aktuální otázku v kontextu 

sociální politiky.  

 

2. Výzkumné cíle a otázky 

Cíl bakalářské práce: 

Cílem této bakalářské práce bude zjistit, jaká je situace dětí v dětských domovech 

v České republice s ohledem na jejich pozdější integraci do společnosti. Budou 

identifikovány problémy, se kterými se děti z domovů musí potýkat po opuštění těchto 

zařízení. Výzkum bude dále zaměřen na otázky týkající se samotné integrace dětí do 

společnosti po dosažení plnoletosti z jejich vlastního pohledu. Dále zde bude analyzována 

role státu, a to konkrétně jakými opatřeními přispívá k lepšímu začlenění těchto dětí do 

společnosti. Pozornost bude věnována především bytové politice, vzdělávací politice a 

politice zaměstnanosti, jelikož tyto tři politiky zároveň představují nejkritičtější oblasti 

života, které děti z domovů po jejich odchodu čekají.  

 

Výzkumné otázky:  

a) Je současná příprava dětí v Ústavní péči na odchod z dětského domova 

dostačující?  

b) Jak současné nastavení vnímají děti, které odchod z dětského domova čeká?  

c) Jakým způsobem hodnotí přípravu na odchod z domova děti, které si tímto 

procesem již prošly?  

d) Jakou pomoc v současné době nabízí stát dětem opouštějícím dětské domovy 

v oblasti bytové politiky, vzdělávací a zaměstnanosti?   

e) Je tato podpora dostačující?  

                                                                                                                                                    
https://www.uzis.cz/rychle-informace/strucny-prehled-cinnosti-oboru-detske-domovy-pro-deti-do-3-let-veku-
detska-centra-z 
7 Právo na dětství: Národní strategie ochrany práv dětí [online]. 2013. [cit. 6.5.2018]. Dostupné z: 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/14309/NSOPD.pdf  

https://www.uzis.cz/rychle-informace/strucny-prehled-cinnosti-oboru-detske-domovy-pro-deti-do-3-let-veku-detska-centra-z
https://www.uzis.cz/rychle-informace/strucny-prehled-cinnosti-oboru-detske-domovy-pro-deti-do-3-let-veku-detska-centra-z
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f) Jakým způsobem se zasazuje stát o lepší přípravu dětí na život mimo instituci 

dětského domova?  

  

3. Předpokládaná metodologie 

Pro zjištění stanovených výzkumných otázek bude v empirické části použita 

metoda kvalitativního výzkumu, přičemž bude prostřednictvím rozhovoru tázáno 5 

vychovatelek dětského domova, 5 dětí, které v blízké budoucnosti čeká odchod z domova a 

5 dětí, které v nedávné době z domova odešly. Ačkoli má kvalitativní výzkum obecně 

menší reliabilitu, v tomto případě je vhodnější jej upřednostnit před kvantitativním 

výzkumem. Výzkumné otázky jsou subjektivnějšího charakteru a nebylo by možné je 

detailně zodpovědět pouze z tvrdých dat. Dále se předpokládá, že fungování různých 

dětských domovů je v České republice na obdobné úrovni.  

 

4. Teoretická východiska  

Na zkoumanou problematiku bude nahlíženo optikou teorie perspektivy životního 

cyklu a teorie sociálního začleňování. Perspektiva životního cyklu staví na životních 

událostech a tom, co tyto události propojuje v čase. Vychází z pohledu jedince, případně 

rodiny, a poskytuje pohled na vztahy jedince a společenských institucí, čímž umožňuje 

lépe analyzovat reálné dopady konkrétní politiky na život jedince.8 Z toho důvodu je 

vhodné aplikovat teorii na tento konkrétní výzkum. Teorie sociálního začleňování je 

vybrána vzhledem k tomu, že mimo jiné reflektuje limity představující pomyslné hranice 

onoho začlenění, jak zmiňuje H. Silver.9 

 

5. Předběžná struktura práce 

Teoretická část:  

• Vymezení zkoumané problematiky  

• Ústavní péče v České republice  

                                                 
8 KOTRUSOVÁ, M., DOBIÁŠOVÁ, K. Perspektiva životního cyklu ve studiu sociální politiky [online]. 
Praha, 23.2. 2012. [cit. 22.5.2018]. Dostupné z: 
http://samba.fsv.cuni.cz/~dobik0as/Sociáln%C3%AD%20politika%20v%20životn%C3%ADm%20cyklu/Pre
dnaska_1_Socialni%20politika%20v%20zivotnim%20cyklu.pdf  
9 ALLMAN, D. The Sociology of Social Inclusion. Sage Journal, 2013, s.7.  
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• Problémy dětí žijících v dětských domovech  

• Překážky dětí z Ústavní péče v procesu integrace do společnosti 

• Role státu v otázce kvality Ústavní péče u nás 

Praktická část: 

• metodologie a cíle výzkumu 

• analýza rozhovorů s „tetami“ z dětských domovů 

• analýza rozhovorů s dětmi v dětských domovech  

• analýza rozhovorů s dětmi, které již z dětského domova odešly  

• shrnutí poznatků z analýz 

• závěr  
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Příloha č. 1: Tabulka č. 1  

 

Tabulka 1 

 

Legislativní veřejně 
politické dokumenty 

 

Zákon č. 109/2002 Sb., zákon o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné 

péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 

Zákon č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

Úmluva o právech dítěte 

Evropská úmluva o výkonu práv dětí  

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

Strategické veřejně 
politické dokumenty 

Rámcová koncepce MŠMT ČR v oblasti transformace systému 

náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro 

výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivní 

výchovnou péči 

Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené 

děti – základní principy 

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti na období 2009 – 2011 

Národní strategie ochrany práv dětí: Právo na dětství 

Zdroj: autorka, 2019 
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Příloha č. 2: Tabulka č. 2  

 

Tabulka č. 2 

 Instituce Pozice Praxe Délka 

rozhovoru 

Respondent A Dětský domov ředitel 20 let 120 min. 

Respondent B Dětský domov, o.p.s. ředitel 30 let 50 min. 

Respondent C OSPOD sociální pracovnice 8 let 30 min. 

Respondent D OSPOD sociální pracovnice 6 let 30 min. 

Respondent E Dejme dětem šanci Koordinátorka 

projektu 

8 let 30 min. 

Respondent F Mimo domov Koordinátorka 

projektu 

 15 let 45 min. 

Zdroj: autorka, 2019 
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Příloha č. 3: Struktura rozhovoru s ředitelem/ředitelkou dětského domova 

 

WARM-UP 
➢ Popište mi, prosím, jak jste se dostal k pozici ředitele dětského domova?  
➢ Co máte na své práci nejraději?  

 
KLÍČOVÁ ČÁST 
Dětský domov a jeho fungování: 
➢ Jak osobně vnímáte život dětí v domově?  
➢ Jakým způsobem se děti snažíte připravovat na samostatný život?  

o bydlení 
o každodenní povinnosti 
o finance 
o psychologická podpora 

➢ Mohl byste se pokusit vysvětlit, jakou roli hrají tety/vychovatelky v domově 
v životě dětí?   

➢ Jak se děti snažíte motivovat?  
➢ Jaké oblasti identifikujete jako nejproblematičtější, když děti opouštějí dětský 

domov? 
o zaměstnání, sociální síť, bydlení, … 

 
Fungování domova s ohledem na politiku: 
➢ Jakým způsobem nebo kdo reflektuje obecné cíle strategií, akčních plánů a jiných 

strategických dokumentů do reality? Jakým způsobem se cíle týkají samotných 
DD?  

➢ Každý dětský domov funguje dle svého vlastního řádu/plánu/osnovy. Odvíjí se 
tento plán od již zmiňovaných strategií?  

➢ Může se z Vašeho pohledu lišit kvalita péče v různých dětských domovech? 
o Například na zřizovateli a tom, jaké má k dispozici finanční prostředky?  

➢ Nabízíte dětem možnost tréninkových bytů?  
➢ Nabízíte byty startovací?  

o realizace 
➢ Jsou tyto možnosti bydlení legislativně ukotvené? Jakým způsobem probíhá celé 

zajištění, kdo bydlení financuje?  
 
Stát: 
➢ Dokázal byste nějakým způsobem charakterizovat současný stav z pohledu vládní 

politiky?  
➢ Co všechno děti mohou dostat za podporu?  

o bydlení, zaměstnání, …  
➢ Mohl byste shrnout největší problémy, které Vás v souvislosti se současným 

stavem vládní politiky směrem k ohroženým dětem napadají?  
➢ Co by podle Vás měla být největší priorita státu ve snaze zlepšit celý systém? 
➢ Na koho se může dítě po odchodu obrátit a jakou může dostat pomoc?  

 
Neziskové organizace: 
➢ Jak vnímáte fungování neziskových organizací?  

o Mohl byste shrnout význam jejich aktivit? Jakou hrají roli v celém systému?  
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ZÁVĚR 
➢ Na co byste z celé problematiky chtěl upozornit nejvíce?  
➢ Je ještě něco, co byste chtěl zmínit?  
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Příloha č. 4: Struktura rozhovoru s pracovnicemi neziskových organizací 

 
WARM-UP  
➢ Popište mi, prosím, jak jste se dostala k pozici, na které nyní pracujete? 
➢ Co máte na své práci nejraději?  

 
KLÍČOVÁ ČÁST 
 
➢ Jaké oblasti identifikujete jako nejproblematičtější, když děti opouštějí dětský 

domov? 
➢ Jakými způsoby pomáháte dětem v okamžiku jejich odchodu z dětského domova a 

v oblasti jejich integrace do společnosti a běžného života?  
➢ hmotná pomoc? 
➢ vzdělání  

o Jak byste popsala typickou cestu vzdělávacím systémem dítěte z dětského 
domova? Jaká zde existují úskalí?  

➢ bydlení 
o Jaké problémy pozorujete v oblasti bydlení?  
o Existují podle Vás rozdíly napříč dětskými domovy? Mám tím na mysli 

možnosti domovů poskytnout dětem například startovací nebo tréninkové 
bydlení? A na čem to závisí?  

➢ každodenní záležitosti 
o Jaké problémy děti zažívají v oblasti každodenních záležitostí jako jsou 

například pochůzky na úřadech po odchodu ze zařízení? V jakých oblastech 
mají problémy?  

o Jak těmto situacím předchází systém formální péče?  
➢ zaměstnání 

o Objevují se dle Vaší zkušenosti problémy i v oblasti hledání zaměstnání?  
 
➢ Jakou roli dle Vás hrají dětské domovy v procesu přípravy dětí na odchod?  
➢ Shrnutí: Jaký je tedy obecně Váš názor na systémovou péči o děti v oblasti podpory 

při odchodu z ústavního zařízení?  
➢ Jak byste si ideálně představovala systém formální péče o děti z DD v oblasti jejich 

integrace do společnosti?  
➢ Mohla byste shrnout největší problémy, které Vás napadají v souvislosti se 

současným stavem vládní politiky směrem k dětem z dětských domovů?  
➢ Jak vnímáte roli neziskových organizací v této oblasti?  

 
ZÁVĚR 
➢ Je ještě něco, co byste chtěla k tématu zmínit? 

  



 
 

72 

Příloha č. 5: Struktura rozhovoru s pracovnicemi OSPOD 

 
 
WARM-UP  
➢ Popište mi, prosím, jak jste se dostala k pozici, na které nyní pracujete? 
➢ Co máte na své práci nejraději?  

 
KLÍČOVÁ ČÁST 
 
➢ Jaké oblasti identifikujete jako nejproblematičtější, když děti opouštějí dětský 

domov? 
➢ Jakými způsoby pomáháte dětem v okamžiku jejich odchodu z dětského domova a 

v oblasti jejich integrace do společnosti a běžného života?  
➢ hmotná pomoc? 
➢ vzdělání:  

o Jak byste popsala typickou cestu vzdělávacím systémem dítěte z dětského 
domova? Jaká zde z Vaší zkušenosti existují úskalí? 

➢ bydlení:  
o Jaké problémy pozorujete v oblasti bydlení?  
o Existují podle Vás rozdíly napříč dětskými domovy? Mám tím na mysli 

možnosti domovů poskytnout dětem například startovací nebo tréninkové 
bydlení? S jakými problémy se v tomto ohledu často setkáváte?  

➢ každodenní záležitosti:  
o Identifikujete nějaké problémy, které děti zažívají v oblasti každodenních 

záležitostí jako jsou například pochůzky na úřadech po odchodu ze 
zařízení? V jakých oblastech mají problémy?  

o Máte možnost dětem v těchto situacích případně pomoci?  
 
 
➢ Jak se jakožto sociální pracovník podílíte na přípravě dítěte na odchod z dětského 

domova?  
➢ Jakými způsoby pomáháte dětem přímo v okamžiku jejich odchodu z dětského 

domova a v oblasti jejich integrace do společnosti a běžného života?  
➢ Mohou se na Vás děti obrátit s žádostí o pomoc i po jejich odchodu? 
➢ Jaký je tedy obecně Váš názor na systémovou péči o děti v oblasti podpory při 

odchodu z ústavního zařízení?  
➢ Jaké jsou největší bariéry při výkonu Vaší práce? Představuje někdy legislativa 

bariéru ve výkonu Vaší práce?  
➢ Jak byste si ideálně představovala systém formální péče o děti z dětských domovů 

v oblasti jejich integrace do společnosti?  
➢ Jaký máte názor na současnou politiku vůči ohroženým dětem a dětem z dětských 

domovů?  Máte pocit, že se situace zlepšuje, zhoršuje, či stagnuje?  
➢ Jak vnímáte roli neziskových organizací v této oblasti? 

 
ZÁVĚR 
➢ Je ještě něco, co byste chtěla k tématu doplnit? 
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Příloha č. 6: Informovaný souhlas  

 
Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 
 
Děkujeme, že souhlasíte se zapojením do výzkumu k mé bakalářské práci s názvem „Systém formální 

pomoci dětem z dětských domovů při přechodu do samostatného života“. Cílem práce je zjistit, jakým 

způsobem funguje systém formální péče o děti z dětského domova v oblasti jejich přípravy na odchod ze 

zařízení a jaké v něm existují bariéry, se kterými se děti musí potýkat. Vaše účast na rozhovoru je zcela 

dobrovolná, je na Vás, jaké informace a zkušenosti mi v rozhovoru sdělíte. 

 

Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat.  Na Vaši žádost může být nahrávání kdykoliv 

přerušeno.  

 

Celý rozhovor bude přepsán do textové podoby. Při práci se záznamem rozhovoru budou bezvýhradně 

respektována jakákoli omezení, která pro využití záznamu 

uložíte:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

K záznamu budu mít přístup pouze já, jako autor výzkumu a můj školitel PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. a 

bude využíván výhradně pro výzkumné účely. Veškeré informace sdělené v rámci rozhovoru budou důvěrné 

ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zvolte, prosím, jednu z následujících možností: 
 

Souhlasím s účastí na výzkumu a přeji si, aby byl rozhovor anonymizován.  

Souhlasím s účastí na výzkumu a nepřeji si, aby byl rozhovor anonymizován.  

 
 
 
Datum uskutečnění rozhovoru: ……………   

 

Jméno výzkumníka: …………………………………… 
 

Podpis výzkumníka: …………………………………… 
 

Vaše jméno ……………………………………….......... 
 

Váš podpis: ………………………………….................. 
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