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ÚVOD

Práce pojednává o problematice nezletilých cizinců, 
kteři se ocitli na územi České republiky bez doprovodu 
rodičů nebo jiných zákonných zástupců. K výběru tématu mě 
inspirovalo působeni v Zařizeni pro děti - cizince, kde 
pracuji od roku 2005 jako vychovatelka. Toto zařizeni 
vzniklo v polovině roku 2004 a od té doby, jako jediné 
v České republice, poskytuje péči nezletilým cizincům bez 
doprovodu. Hlavnim poslánim Zařizeni pro děti - cizince je 
pomoc klientům při adaptaci na nové prostředi, při 
osvojováni českého jazyka a hledání možnosti jejich 
uplatněni. Cílem je usnadnit nezletilým bez doprovodu 
integraci do české společnosti. Předpokladem účinné pomoci 
této zranitelné skupině klientů je zachování, pochopení a 
respektování jejich sociálních, etnických, kulturně- 
historických a náboženských zvyklostí.

Do péče zařízení jsou rovněž svěřováni nezletilí 
cizinci, kteří mají rodiče nebo jiné zákonné zástupce na 
území ČR, ale kteří se momentálně nemohou, nechtějí nebo 
neumějí o dítě řádně starat.

Nezletilí bez doprovodu se kromě zátěže, kterou 
představuje pobyt v cizí zemi, navíc v ústavní péči, musejí 
vyrovnat s odloučením od svých nejbližších. Právě 
skutečnost, že jsou nezletilí cizinci umísťováni do ústavní 
péče z důvodu oddělení od svých rodičů, mě přiměla zaměřit 
se na toto téma v předkládané práci. Její obsah bude 
hledáním odpovědi na otázku „Jaké vazby mají nezletilí bez 
doprovodu na svou rodinu?” Při přemýšlení nad touto otázkou 
jsem si uvědomila, že obsahuje několik dílčích aspektů. 
Abych mohla posoudit současné vazby těchto nezletilých na 
rodinu, bude nezbytné nejprve zjistit, jaké byly tyto vazby
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před tim, než se cesty nezletilých a jejich rodičů 
rozdělily. Rovněž bude třeba zmapovat, jak se tyto vazby po 
odloučení proměnily. Zda zůstaly nepoznamenány tak zásadní 
životní změnou, jakou pobyt v cizí zemi bezpochyby je, nebo 
tím ztratily na své intenzitě a kvalitě, nebo byly 
nahrazeny novými vazbami.

Cílem práce je tedy zmapovat vazby nezletilých bez 
doprovodu na rodinu a ze zjištěných skutečností odvodit 
doporučení pro práci s nezletilými bez doprovodu v Zařízení 
pro děti - cizince. K naplnění cíle bude v teoretické části 
práce směřovat přiblížení problematiky nezletilých bez 
doprovodu v obecné rovině, dále popis vývoje péče o tuto 
cílovou skupinu v ČR, jehož zlomovým okamžikem je vznik 
Zařízení pro děti - cizince, kterému je proto věnována celá 
jedna kapitola. Jelikož se cíl práce dotýká také rodiny, je 
zde rovněž zařazena kapitola o kulturní specifice rodin, ze 
kterých nezletilí bez doprovodu pocházejí.

Teoretickým rámcem pro výzkumné šetření mapující vazby 
nezletilých bez doprovodu je především kapitola 
pojednávající o teorii vztahové vazby. Tato teorie byla 
jedním z hlavních témat semináře „Teorie vazeb a vztahů", 
který jsem absolvovala na Katedře sociální práce FF UK 
v rámci projektu Inovace v akademickém roce 2006/2007. 
Teorie mě velmi zaujala a při bližším seznámení jsem 
zjistila, že poskytuje dobré možnosti pro propojení 
s problematikou nezletilých cizinců bez doprovodu. Tak se 
stala jedním ze stěžejních podkladů pro napsání této práce. 
Teorii vazby definoval John Bowlby na základě pozorování 
vztahu matky a dítěte. Právě matka je, podle Bowlbyho, pro 
dítě nej častěji osobou, ke které si vytváří vztahovou 
vazbu. Kvalita této vazby v dětství ovlivňuje vytváření 
vazeb jedince k dalším osobám v průběhu života.
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Předmětem výzkumného šetření je testování hypotéz o 
vztahových vazbách nezletilých bez doprovodu, 
zformulovaných na základě osobních zkušeností s touto 
skupinou klientů. Platnost hypotéz bude ověřena 
prostřednictvím předem určených indikátorů. Sběr dat se 
uskuteční metodou kvalitativního dotazování s využitím 
techniky rozhovoru s návodem podle Hendla (2005). Vzorkem 
respondentů jsou klienti Zařízení pro děti - cizince.

Téma práce doposud nebylo v české literatuře 
zpracováno. Problematice nezletilých bez doprovodu 
začínají, v posledních několika letech, věnovat pozornost 
studenti vysokých škol ve svých absolventských pracích. 
Intenzivně se tomuto tématu věnuje Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, jejíž nepublikované materiály se staly jedním z 
hlavních pramenů pro napsání teoretické části této práce.
Z odborné literatury jsem vycházela především z díla Jozefa 
Hašta (2005), který jako jediný z česko-slovenských autorů 
zpracoval ucelenou publikaci o teorii vztahové vazby, 
s názvem Vztahová vazba: ku koreňom lásky a úzkosti. Ze 
zahraniční literatury využiji především společné dílo 
Parkese, Hindeho a Marrise (2005) : Attachment Across the 
Life Cycle.
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1. NEZLETILÍ BEZ DOPROVODU

1.1 Vymezeni základních pojmů 

Dítě

Podle Úmluvy o právech dítěte „se dítětem rozumí každá 
lidská bytost mladší osmnáctí let, pokud podle právního 
řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo 
dříve" (Úmluva o právech dítěte, 104/1991 Sb., čl. 1).

Nezletilý

Občanský zákoník České republiky praví, že:
„zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před 
dovršením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením 
manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem 
manželství ani prohlášením manželství za neplatné" (Zák. č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, § 8, odst. 2).

Uprchlické děti

Evropská rada pro uprchlíky a exulanty (ECRE) vychází 
při své definici pojmu „uprchlické dítě" z Úmluvy o právech 
dítěte a označuje jím „každé dítě, které žádá o uprchlický 
status nebo o jinou formu mezinárodní ochrany, které je 
považováno za uprchlíka v souladu s platnou mezinárodní 
nebo národní legislativou a postupy, ať s doprovodem nebo 
bez doprovodu svých rodičů nebo jiných dospělých, nebo dítě 
které je donuceno překročit mezinárodně uznávané hranice 
například následkem války, občanské války nebo obecného 
násilí" (Směrnice politiky...http://...) .
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Nezletilí bez doprovodu

Mezi odborníky v České republice je termínem 
„nezletilý bez doprovodu" (popř. „nezletilá osoba bez 
doprovodu") označována osoba cizí státní příslušnosti 
mladší osmnácti let, která se ocitla na území ČR bez 
doprovodu rodičů či jiných zákonných zástupců. V oficiální 
terminologii je rozlišována skupina nezletilých žadatelů o 
azyl bez doprovodu, což jsou všechny děti do osmnácti let, 
které se na území ČR ocitly bez zákonných zástupců a 
požádaly zde o udělení mezinárodní ochrany, a skupina 
ostatních nezletilých cizinců bez doprovodu, kteří o 
udělení mezinárodní ochrany nežádají (Gotteltová, Kopuletá, 
2005).

Přesnou definici tohoto termínu je možné nalézt 
v právním řádu České republiky pouze v platném znění zákona 
o azylu, který říká, že: „Nezletilou osobou bez doprovodu 
se rozumí osoba mladší osmnácti let, která přicestuje na 
území bez doprovodu zletilé osoby odpovídájící za ni podle 
právního řádu platného na území státu, jehož občanství 
osoba mladší 18 let má, nebo v případě, že je osobou bez 
státního občanství, na území státu jejího posledního 
bydliště, a to po takovou dobu, po kterou se skutečně 
nenachází v péči takovéto osoby; nezletilou osobou bez 
doprovodu se rozumí i osoba mladší 18 let, která byla 
ponechána bez doprovodu poté, co přicestovala na území" 
(Zák. č. 325/1999 Sb., o azylu, § 2, odst. 10 ve znění 
pozdějších předpisů).

Rozhodným právním řádem se v tomto případě rozumí 
právní řád nezletilého bez doprovodu, který zahrnuje rovněž 
zvykové právo, je-li v konkrétním státě uznáno. Při
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určování osoby, která za nezletilého zodpovídá, se 
postupuje v zájmu nejvyšší ochrany nezletilého.

V zahraničních odborných kruzích je pro označení této 
skupiny používán termín „unaccompanied minors" (Gotteltová, 
Kopuletá, 2005).

Vzhledem k tomu, že tyto děti nejsou zpravidla zcela 
bez doprovodu, ale často se pohybují ve skupině s ostatními 
uprchlíky, migranty, převaděči apod., začal se v posledních 
letech, zejména v Evropě, používat přesnější termín 
„separated children", v překladu „oddělené děti". Program 
Nezletilí bez doprovodu v Evropě - "Separated Children 
Europe Programme" (dále jen SCEP)1 definuje tuto skupinu 
jako děti mladší osmnácti let, které se nacházejí mimo svou 
zemi původu a jsou odděleny od obou rodičů nebo jejich 
zákonných zástupců, popřípadě jejich obvyklých pečovatelů. 
SCEP ovšem zahrnuje i děti, které žijí se vzdálenými 
příbuznými a zdůrazňuje, že všechny tyto děti jsou 
odloučeny a mají nárok na mezinárodní pomoc a ochranu 
s využitím široké palety mezinárodních prostředků i zdrojů 
jednotlivých států (Program Nezletilí..., 2005).

Cizinec

Podle Matouška (2003c, s. 41) je cizincem „člověk 
pocházející z jiné země nebo příslušný k jiné kultuře." 
Matouškův výklad dále zahrnuje rozdělení cizinců legálně 
pobývajících na území ČR podle českých zákonů v platném 
znění (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a zákon č. 326/1999, 
o pobytu cizinců) na „cizince s povoleným pobytem a 
uprchlíky, kteří zažádali o status uprchlíka nebo již tento
1 SCEP, jehož realizace začala v roce 1997 je  společnou iniciativou Úřadu Vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR) a Save the Children.
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status mají. Cizinec je podle těchto norem každý, kdo 
z hlediska platného práva není občanem ČR; za cizince je 
proto považován i člověk, který není příslušníkem žádného 
státu".

Migrant

Pojmem migrant se označuje osoba, která na základě 
svého vlastního rozhodnutí opustí území státu, jehož je 
příslušníkem nebo území státu, kde má trvalé bydliště (v 
případě, že je osobou bez státního občanství), a vstoupí na 
území jiného státu s úmyslem získat tam trvalý nebo dočasný 
pobyt (Matoušek, 2003c).

Žadatel o azyl

Žadatelem o azyl se rozumí „osoba žádající o přiznání 
postavení azylanta v jiném státě. Dokud není žádost 
prošetřena, je třeba pokládat žadatele za předpokládané 
azylanty. Žadatel o azyl je chráněn zásadou „non- 
refoulment", která státům zakazuje vracet žadatele do zemí, 
kde by mohli být pronásledováni. Odmítnutí žadatelé o azyl 
se v ČR stávají cizinci a vztahuj i se na ně předpisy o 
pobytu cizinců. Azylant je cizinec, kterému bylo podle 
zákona o azylu uděleno právo azylu, a to po dobu platnosti 
rozhodnutí o uděleni azylu" (Matoušek, 2003c, s. 275).
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1.2 Posouzeni skutečného věku

V případech, kdy úřady považují uvedený věk 
nezletilého bez doprovodu za nevěrohodný, je možné provést 
posouzení skutečného věku. Kopuletá a Nováková (2005) 
uvádějí, že „ještě před několika lety byla běžně prováděna 
odborná lékařská vyšetřeni, která ověřovala věk 
nezletilých, jako zubni prohlídky a rentgenové snímky kostí 
v zápěstí" (Kopuletá, Nováková, 2005).

V České republice není ověřování věku uprchlíků, kteří 
se prohlašují za nezletilé, nijak časté. Hlavním důvodem je 
finanční náročnost na jedné straně a vysoká nespolehlivost 
na straně druhé. Dalším důvodem byla ještě donedávna 
skutečnost, že pro věkovou skupinu 15 až 18 let nebyly 
výhody plynoucí z nezletilosti tak výrazné. Tuto situaci 
změnilo otevření specializovaného zařízení pro nezletilé 
bez doprovodu Zařízení pro děti - cizince (dále jen ZDC) a 
změny v systému sociálně-právní ochrany, což se významným 
způsobem promítlo do postavení nezletilých bez doprovodu u 
nás. Ani nastalé změny však neučinily z posuzování 
skutečného věku uprchlíků masový jev. Nespokojenost s tímto 
stavem věci dávají najevo zejména státní úředníci, kteří 
poukazují na skutečnost, že uprchlíků kteří se za nezletilé 
pouze vydávají, a zneužívají tak služeb určených 
nezletilým, je celá řada. Kromě toho zdůrazňují 
problematičnost zařazení těchto osob do skutečně dětského 
kolektivu a trvají na tom, že zvláštní péče by měla být 
věnována jen cizincům, kteří jsou skutečně nezletilí 
(Kopuletá, Nováková, 2005).

S tímto názorem se nemohu zcela ztotožnit stejně jako 
značná část odborné veřejnosti, která odmítá posuzování 
věku lékařskými prohlídkami z etických, právních i
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faktických důvodů. Jak již bylo řečeno, výsledky ověřování 
jsou velmi nepřesné.

V současné době úřady některých států, v případě 
pochybností, využívají při posuzování věku jiné než 
lékařské postupy. Jedná se především o psychosociální 
šetření, při kterém pracovník příslušného úřadu posoudí věk 
domnělého nezletilého (Kopuletá, Nováková, 2005).

Co se týče stanovení skutečného věku, pokládám za 
vyhovující přístup následujících významných subjektů, které 
se věnují problematice uprchlictví. Úřad Vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (dále jen UNHCR) se k této problematice 
staví tak, že posouzení věku by mělo zohledňovat nejen 
fyzický vzhled, ale i psychologickou zralost jedince.
V případě využití vědeckých postupů musí být vybrány jen 
bezpečné metody respektující lidskou důstojnost, etnické i 
kulturní odlišnosti a měla by být povolena možnost určité 
marginální chyby. V případě, že je věk nejistý, měla by být 
dotyčné osobě dána důvěra. Hlavním principem je, zda 
dotyčný demonstruje nezralost a zranitelnost vyžadující 
citlivější zacházení (Směrnice politiky...http://...) .

Stanovisko SCEP je takové, že v případě pochyb je 
nutné předpokládat, že jedinec, který tvrdí, že je mladší 
18 let, dítětem skutečně je, a bude s ním tak zacházeno. 
Toto pravidlo bývá v zahraničí označováno jako „benefit of 
the doubt". V praxi znamená, že úřady by se vždy měly 
přiklonit spíše k věku nižšímu. Doporučená tolerance je 
stanovena na 20 - 24 měsíců. Toto obecné pravidlo vychází 
z předpokladu, že pokud bude zvláštní péče poskytnuta 
zletilému, dojde k jednoznačně menšímu pochybení, než když 
bude dítě považováno za dospělého a péče mu zůstane 
odepřena (Program Nezletilí..., 2005).
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V ZDC skutečný věk klientů nehraje zásadní roli. 
Pracovníci zařízení znají důvody, proč klienti uvádějí 
nižší věk a myslím, že těmto důvodům dobře rozumí a 
respektují je. Pokud vím, lékařské ověření věku, konkrétně 
rentgen zápěstních kůstek, podstoupil na podnět zařízení 
pouze jediný klient, u kterého výsledky vyšetření potvrdily 
jím udávaný věk 17 let. Přibližně půl roku poté jsem se 
dozvěděla, že tomuto klientovi je ve skutečnosti 25 let. To 
jen potvrzuje pochybnosti o spolehlivosti této metody.

1.3 Základní práva nezletilých bez doprovodu

Všem nezletilým bez doprovodu je společné to, že jen 
v omezené míře mohou ovlivnit okolnosti svého, často 
nedobrovolného, pobytu na území cizího státu. Tato 
bezmocnost způsobuje zvýšenou zranitelnost nezletilých bez 
doprovodu, proto by na zajištění jejich práv měl být brán 
zvláštní zřetel. Ztížené situace této skupiny cizinců si je 
vědoma řada vládních i nevládních organizací, které 
iniciují vznik dokumentů zaručujících zvláštní práva 
nezletilým bez doprovodu a rovněž se zasazují o jejich 
přísné dodržování.

Podle SCEP (Program Nezletilí..., 2005) a UNHCR 
(Směrnice politiky...http://...) patří mezi základní práva 
nezletilých bez doprovodu následující.

Nejlepši zájem. Nejlepší zájem dítěte musí být 
primárním motivem všech kroků jeho se týkajících.

Zákaz diskriminace. Nezletilí bez doprovodu mají právo 
na stejné zacházení a mají stejná práva jako děti, které 
jsou občany nebo mají trvalý pobyt na území dané země.
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Především se s nimi musí zacházet jako s dětmi. Všechny 
úvahy spojené s tím, že se jedná o přistěhovalce, jsou 
druhořadé.

Právo na účast. Při všech rozhodnutích týkajících se 
nezletilých bez doprovodu musí být zohledněny jejich 
vlastní přání a názory. Také musí být přijata opatření, 
která účast nezletilých umožní.

Respektováni kulturni identity. Je nezbytné, aby 
nezletilí bez doprovodu měli možnost uchovávat si mateřský 
jazyk a vazby na svou kulturou a náboženství. Při 
poskytování zdravotní a jiné péče, včetně vzdělání, musí 
být brán ohled na jejich kulturní potřeby. Uchovávání 
vlastní kultury a jazyka je důležité zejména vzhledem k 
jejich možnému návratu do země původu.

Informace. Nezletilým bez doprovodu by měl být 
zaručen přístup k informacím např. o jejich právech, 
dostupných službách, azylovém řízení, možnosti vyhledat 
členy rodiny a situaci v zemi původu. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat ochraně informací. Je nepřípustné, aby byly 
zveřejněny informace, které by mohly ohrozit nezletilého 
nebo jeho rodinné příslušníky.

Vstup na území. Nezletilým bez doprovodu, kteří žádají
o ochranu, by nikdy neměl být znemožněn vstup na území.
V souvislosti se vstupem a pobytem na území by nezletilí 
neměli být ani zadržováni.

Migrující nezletilí bez doprovodu. Pokud se tyto děti 
dostanou do péče úřadů, neměly by být navráceny do země 
původu bez důkladného prošetření situace v této zemi.
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Zjišťováni totožnosti. Pohraniční služba by měla být 
na všech přechodech vybavena tak, aby mohla identifikovat 
nezletilého a odkázat jej na příslušné úřady péče o dítě. 
Pokud nezletilý cestuje v doprovodu dospělé osoby, je 
potřeba zjistit, v jakém poměru je tato osoba 
k nezletilému. Mnozí nezletilí nejsou identifikováni jako 
nezletilí bez doprovodu hned po vstupu na území. Jinou věcí 
je skutečnost, že někteří se stanou nezletilými bez 
doprovodu až po vstupu do země např. z důvodu rozpadu 
rodiny, odchodu pěstouna nebo smrti rodiče.

Ustanovení opatrovníka. Jestliže je zjištěno, že se 
jedná o nezletilého bez doprovodu, je nezbytné mu 
neprodleně ustanovit nezávislého opatrovníka, jehož rolí je 
dlouhodobě zastupovat a hájit zájmy nezletilého.

Určování věku. Pokud je nezbytné přistoupit k určení 
věku, měl by jím být pověřen nezávislý odborník, který by 
měl brát v úvahu fyzické, vývojové, psychologické i 
kulturní aspekty (viz kapitola 1.2).

Dočasná péče. Nezletilí bez doprovodu by měli být 
bezprostředně po příchodu do země umístěni v zařízení 
s potřebnou péčí. Zřizovatelé těchto zařízení by měli 
zmapovat jejich potřeby, přičemž se doporučuje, aby se 
režim dítěte měnil minimálně. Péči o tyto nezletilé by měli 
zajišťovat odborníci, kteří jsou obeznámeni s jejich 
kulturními, jazykovými a náboženskými zvyklostmi. Dále by 
nezletilí bez doprovodu měli mít stejný přístup ke 
zdravotní péči jako děti, které jsou občany daného státu. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována potížím, které 
mohly vzniknout v souvislosti s dřívějším fyzickým 
strádáním, nemocemi či psychickými dopady násilí, traumatu 
nebo ztráty. V neposlední řadě by měli mít přístup ke
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vzděláni za stejných podmínek jako děti, které jsou občany 
příslušného státu.

Ochranu a pomoc nezletilým žadatelům o azyl bez 
doprovodu v České republice zajišťuje institut opatrovníka.
V průběhu azylové procedury se jedná o opatrovníka pro 
správní řízení, jehož funkci po rozhodnutí soudu přebírá 
opatrovník pro pobyt, kterým bývá zpravidla ustanoven orgán 
sociálně-právní ochrany dětí.
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2. NEZLETILÍ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE

2.1 Důvody příchodu do ČR

Důvody nezletilých bez doprovodu pro příchod do České 
republiky jsou různé. Mnozí opouštějí svou zemi 
z ekonomických důvodů. Někteří z nich se dobrovolně 
rozhodli, že se pokusí sobě i své rodině zajistit lepší 
budoucnost. Jiní byli proti své vůli vysláni svými rodiči 
či jinými pečovateli do země, kterou považují za ekonomicky 
vyspělejší. Dalšími důvody bývá pocit ohrožení v důsledku 
válečného konfliktu nebo občanských nepokojů, strach 
z porušování lidských práv, perzekuce, sexuálního 
zneužívání, obchodování s lidmi nebo přírodních katastrof. 
Důvodem může být také únik před nucenou vojenskou službou 
nebo tradičními praktikami, jako je např. ženská obřízka. 
Některé přiměl k odchodu ze země pocit nedostatečné ochrany 
ze strany státu, jiní si chtěli splnit svůj sen v podobě 
kvalitního vzdělání nebo dráhy profesionálního sportovce, 
když jim to v zemi původu nebylo umožněno. Zvláštní 
kategorii tvoří nezletilí, kteří přicestovali do ČR za 
účelem páchání trestné činnosti, především krádeží a 
prostituce. V tomto případě se jedná zejména o Bulharky a 
slovenské Romky.

Pro značnou část nezletilých bez doprovodu však ČR 
původně nebyla cílovou zemí. Ocitli se zde poté, co byli 
podvedeni převaděči nebo se jim nepodařilo překročit státní 
hranice s falešnými doklady, a tak byli podle Dublinské 
smlouvy navráceni do ČR. Někteří hned po této zkušenosti 
změní své plány a rozhodnou se v ČR zůstat, jiní tak učiní 
až po opakovaně nezdařeném pokusu o ilegální překročení 
českých hranic.
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Většina nezletilých bez doprovodu přichází do ČR bez 
jakýchkoli dokladů a svou totožnost uvádí jen na základě 
čestného prohlášení. Někteří přicházejí na území našeho 
státu za pomoci převaděčů. Obvyklou součástí „převaděčského 
balíčku" jsou kromě falešných cestovních dokladů také rady, 
co mají při pohovorech s českými úředníky odpovědět na 
dotazy, kam mají namířeno nebo proč případně žádají o 
udělení mezinárodní ochrany. Není výjimkou, že převaděči 
poradí dospělému uprchlíkovi, aby při kontaktu s úřady 
uvedl věk pod hranicí 18 let za účelem získání výhod, které 
podle českého právního řádu náleží nezletilým. Skutečný věk 
uprchlíků obsahuje i další problematický aspekt. Jde o 
situace, kdy nezletilí zjistí, že je jejich věk 
z bezpečnostních důvodů omezuje na svobodě pohybu a čestným 
prohlášením upraví svůj věk tak, aby byli plnoletí. Např. 
pokud nezletilý bez doprovodu umístěný na základě 
předběžného opatření v ZDC čestně prohlásí před pracovníkem 
odboru azylové a migrační politiky, že je plnoletý, 
ministerstvo toto prohlášení zašle příslušnému soudu, který 
zruší předběžné opatření, a v okamžiku nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí je dotyčnému umožněno opustit ZDC. 
Nezletilí však často nedomyslí rizika, kterým se svým 
počínáním vystavují, a že se tak připravují o práva (viz 
kapitola 1.3), která náleží pouze nezletilým uprchlíkům 
(Kopuletá, Nováková, 2005).

2.2 Systém péče o nezletilé cizince do roku 2004

Do vzniku ZDC byli nezletilí bez doprovodu mladší 15 
let umísťováni do dětských diagnostických ústavů a následně 
do dětských domovů.
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Nezletilí žadatelé o azyl bez doprovodu ve věku 15 až 
18 let byli umísťováni v azylových zařízeních nebo 
v zařízeních pro zajištění cizinců.

2.2.1 Azylová zařízeni

Podle zákona o azylu se azylovými zařízeními rozumí 
přijímací střediska, pobytová střediska a integrační 
azylová střediska. Jejich zřizovatelem je Ministerstvo 
vnitra České republiky, provozována jsou Správou 
uprchlických zařízení (dále jen SUZ) MV ČR. V azylových 
zařízeních mohou být umísťovány pouze osoby, které v ČR 
žádají o mezinárodní ochranu formou azylu (Azylová 
zařízení... http://...).

Přijímači střediska

V České republice existují dvě přijímací střediska. 
Hlavní z nich se nachází v obci Vyšní Lhoty. Toto přijímací 
středisko je rozděleno na chráněné a nechráněné zóny. 
Chráněná zóna je určena pro ubytování tzv. zranitelné 
kategorie žadatelů o azyl, kterými jsou osamělé ženy a 
osamělé ženy s dětmi. Před vznikem ZDC, tedy do poloviny 
roku 2004, patřili do této kategorie i nezletilí bez 
doprovodu starší 15 let. Do chráněného prostoru nemají 
osoby z nechráněné zóny přístup.

Druhé přijímací středisko je umístěné v tranzitním 
prostoru mezinárodního letiště Praha - Ruzyně. Do 
ruzyňského střediska jsou přijímáni cizinci, kteří po 
příletu do ČR projeví úmysl požádat o mezinárodní ochranu 
v tomto prostoru.
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Úkolem přijímacích středisek je zajistit ubytování a 
základní životní potřeby nově příchozích žadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany až do doby ukončení základní vstupní 
procedury. Ta se skládá z identifikace prováděné cizineckou 
policií, zahájení azylového řízení správním orgánem a 
komplexní zdravotní prohlídky. Absolvování této procedury 
je povinné, přijímacím střediskem proto musí projít každý 
žadatel o udělení mezinárodní ochrany, který zde setrvá 
nezbytně nutnou dobu. Jedná se o uzavřená zařízení, která z 
karanténních důvodů není dovoleno opouštět. Sociální 
pracovníci v přijímacím středisku provádějí první sociální 
šetření, během kterého kontaktují všechny klienty, podávají 
jim nezbytné informace a jsou nápomocni při jejich adaptaci 
na neznámé prostředí. Žadatelům o udělení mezinárodní 
ochrany je zároveň k dispozici sociální, právní, 
psychologické a výchovné poradenství. Pokud nevyužijí práva 
na pobyt v soukromí, jsou žadatelé o udělení mezinárodní 
ochrany po ukončení vstupní procedury umísťováni do 
pobytových středisek (Azylová zařízení...http://...) .

Pobytová střediska

V pobytových střediscích čekají žadatelé o udělení 
mezinárodní ochrany na konečné rozhodnutí ve věci své 
žádosti. Poskytované služby jsou zde obdobné jako v 
přijímacím středisku, na rozdíl od něj se však jedná o 
otevřená zařízení, jeho obyvatelé se tedy mohou volně 
pohybovat mimo areál střediska. Pravidla pohybu žadatelů o 
udělení mezinárodní ochrany stanovuje zákon o azylu.

Pobytová střediska se interně dělí na prvoinstanční a 
druhoinstanční. Žadatelé, kteří ještě neobdrželi rozhodnutí 
ve věci své žádosti o udělení mezinárodní ochrany, jsou 
umístěni v prvně jmenovaných. Ti, kteří v případě
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zamítavého rozhodnutí Ministerstva vnitra podali proti 
tomuto rozhodnutí žalobu, jsou postupně přemísťováni do 
druhoinstančních středisek. Toto rozdělení má význam 
především z důvodu potřeby častého kontaktu žadatelů s 
pracovníky správního orgánu - odboru azylové a migrační 
politiky (OAMP) během první fáze řízení. OAMP má proto v 
prvoinstančních azylových zařízeních stálá pracoviště. Po 
vydání zamítavého rozhodnutí, kdy o případné žalobě 
rozhoduje soud, již trvalá přítomnost pracovníků OAMP v 
azylovém zařízení není nutná. Na území České republiky 
fungují pobytová střediska: Zastávka u Brna, Kostelec nad 
Orlicí, Havířov a Stráž pod Ralskem (Azylová 
zařízení...http: //...).

Do roku 2004, kdy ještě do pobytových středisek 
přicházeli nezletilí bez doprovodu, pro ně platila, na 
rozdíl od dospělých žadatelů, zvláštní pravidla z důvodu 
jejich ohroženého postavení.

Do vzniku ZDC byli nezletilí žadatelé o azyl bez 
doprovodu starší 15 let umísťováni do pobytového střediska 
v Kostelci nad Orlicí, kde byla speciálně pro tuto skupinu 
žadatelů zřízena chráněná zóna. Zde pobývali po celou dobu 
azylového řízení, tedy i několik měsíců. Již se na ně 
nevztahovala povinná školní docházka, poněvadž v pobytovém 
středisku platí povinnost školní docházky pouze pro děti 
mladší 15 let. Nezletilí měli pouze lx týdně možnost 
navštěvovat kurz českého jazyka. Další možnosti využití 
volného času zde byly velmi omezené. Nezletilí byli 
v kontaktu se sociálními pracovníky střediska, ale výchovná 
péče zde chyběla. Pracovníci neziskových organizací, jako 
je např. Organizace pro pomoc uprchlíkům, podle svých slov 
opakovaně poukazovali na absenci jasně daného režimu, 
smysluplného naplnění volného času i vzdělávání
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nezletilých. Při tom všechny tyto podmínky jsou nezbytné 
pro řádný vývoj všech dětí. Navíc po nabytí zletilosti byli 
tito žadatelé o udělení mezinárodní ochrany přemístěni mezi 
dospělé a již se jim neposkytovala žádná speciální péče 
(Gotteltová, Kopuletá, 2005).

Integrační azylová střediska

Integrační azylová střediska podle SUZ (Azylová 
zařízení...http://... ) slouží pro dočasné ubytování osob, 
kterým byl v České republice udělen azyl. Azylanti mají na 
trhu práce a v sociální i zdravotní oblasti stejná práva a 
povinnosti jako čeští občané. V integračním azylovém 
středisku bydlí azylanti na základě smlouvy o ubytování a 
toto ubytování si hradí. Ubytování se poskytuje po dobu 
maximálně 18 měsíců, po jejím uplynutí je azylant povinen 
středisko opustit.

SUZ MV v současnosti provozuje pět integračních 
středisek - v Předlicích (Ústecký kraj), v Jaroměři 
(Královéhradecký kraj), v Zastávce u Brna (Jihomoravský 
kraj), ve Stráži pod Ralskem (Liberecký kraj) a v Havířově 
(Moravskoslezský kraj). Celková kapacita všech středisek je 
63 ubytovacích jednotek.

Smyslem integračních středisek je poskytnout 
azylantovi dočasné bydlení po dobu účasti na kurzu českého 
jazyka zajišťovaného bezplatně v rámci Státního 
integračního programu, umožnit mu prostřednictvím kurzu 
reálií získání potřebných znalostí a poskytnout mu vhodnou 
asistenci při hledání samostatného bydlení a zaměstnání.
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2.2.2 Zařízeni pro zajištěni cizinců

Od 1.1.2006 spravuje všechna zařízení pro zajištění 
cizinců (dále jen ZZC) SUZ MV ČR. Do té doby spadala 
všechna ZZC pod správu Policie ČR. ZZC jsou v České 
republice tři, a to v Bělé - Jezové, v Poštorné a ve 
Velkých Přílepech. Do těchto zařízení, nazývaných též 
detence či detenční (popř. zajišťovací) zařízení, jsou 
umísťováni cizinci starší 15 let, a to na základě 
rozhodnutí o zajištění. Zákon o pobytu cizinců považuje za 
způsobilého k právním úkonům cizince staršího 15 let, což 
je podle mnoha odborníků v rozporu s Úmluvou o právech 
dítěte, kde se uvádí, že zadržení dítěte se používá jen 
jako krajní řešení a na nej kratší nutnou dobu. Odporuje to
i dalším mezinárodním dokumentům jako např. Vyjádření 
Evropské rady pro uprchlíky a exulanty k problematice dětí 
- uprchlíků, ve kterém se praví, že děti by neměly být 
zadržovány vůbec (Zák. č. 379/2007 Sb., o pobytu cizinců).

Před novelou zákona o pobytu cizinců z roku 2005 byli 
v ZZC zajišťovány i děti mladší 15 let. Podle platné úpravy 
zákona o pobytu cizinců je policie jednak oprávněna 
zajistit cizince, který by mohl ohrozit bezpečnost státu, 
veřejný pořádek, veřejné zdraví či práva a svobodu druhých, 
a to za účelem správního vyhoštění. Dále pak cizince, který 
neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území ČR za účelem 
jeho předání podle mezinárodní smlouvy (Zák. č. 379/2007 
Sb., o pobytu cizinců).

Značná část nezletilých bez doprovodu byla umísťována 
do ZZC ve Velkých Přílepech, kde existuje chráněná zóna pro 
nezletilé a osamělé ženy. Současná situace je taková, že 
pokud je zajištěn nezletilý bez doprovodu, je policie 
povinna o této skutečnosti informovat soud, který
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nezletilému ustanoví opatrovníka. Zajištění nezletilí bez 
doprovodu, kteří v průběhu pobytu v ZZC nedosáhnou 
zletilosti jsou přemísťováni do ZDC.

2.3 Možnosti trvalého řešeni

Z hlediska dlouhodobé perspektivy mají nezletilí bez 
doprovodu na území České republiky kromě pobytu v ZDC, 
který jim na základě smlouvy může být prodloužen až do věku 
26 let, pokud studují, následující možnosti. Jednou z nich 
je integrace v ČR, a to za předpokladu udělení mezinárodní 
ochrany, získání oprávnění k trvalému pobytu na území nebo 
získání českého občanství. Avšak procedura posuzování 
žádosti o udělení mezinárodní ochrany je velmi zdlouhavá a 
pouze ve výjimečných případech končí kladným vyřízením. 
Oprávnění k trvalému pobytu může cizinec získat po čtyřech 
letech a české občanství po pěti letech nepřetržitého 
pobytu na našem území. I nezletilí bez doprovodu, kteří zde 
víceméně úspěšně studují na českých středních školách žijí 
v nejistotě, zda budou moci v ČR setrvat. Jejich nadějí je, 
že azylová procedura včetně odvolání nebude kratší než 4 
roky, aby mohli získat výše zmiňované oprávnění k trvalému 
pobytu.

Nezletilí bez doprovodu, kteří byli svěřeni do 
náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, mohou po 
dosažení věku 18 let získat oprávnění k trvalému pobytu na 
území také tak, že do 60 dnů od dosažení zletilosti 
požádají o udělení trvalého pobytu z humanitárních důvodů.
V případě nezletilých bez doprovodu, kteří do dosažení věku 
18 let byli svěřeni do náhradní výchovy, se nevyžaduje 
podmínka soustavného pobytu na území po dobu 4 let jako u 
ostatních cizinců. O udělení oprávnění k trvalému pobytu
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z humanitárních důvodů rozhoduje Cizinecká policie ČR 
(Zákon č. 379/2007 Sb., o pobytu cizinců).

Další variantou řešení situace nezletilého bez 
doprovodu je sloučení s jeho rodinou v některém ze 
členských států Evropské unie na základě Dublinské smlouvy. 
Předpokladem úspěšného sloučení je legální pobyt rodičů 
v dané zemi EU a existence platných dokladů, které jsou 
k tomuto právnímu aktu nezbytné (Úmluva o určení...http://...) .

Pravděpodobně posledním legálním řešením situace 
těchto nezletilých z dlouhodobého hlediska je repatriace do 
země původu, ať už se jedná o dobrovolný návrat či 
realizaci správního vyhoštění.

Jak již bylo podrobně popsáno v kapitole 2.1, pro 
značnou část nezletilých bez doprovodu představuje Česká 
republika přestupní stanici, ve které se ocitli nešťastnou 
náhodou na své cestě do některé ze západoevropských zemí za 
lepším životem. Pro tuto skupinu nezletilých je často 
řešením pokus o další nelegální přechod českých hranic, ale 
v tomto případě se jedná o zoufalý čin, který ve většině 
případů končí zadržením policií. Ta zajistí návrat 
nezletilého do ZDC.
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3. ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI - CIZINCE

3.1 Vznik Zařizeni pro děti - cizince

Po dlouhých diskusích byl v roce 2002 usnesením vlády 
uložen MŠMT úkol zřídit a provozovat Zařízení pro děti - 
cizince v Praze, které bude mít kompetence ke koordinaci a 
metodickému vedení celého, postupně vznikajícího, systému 
péče o tuto skupinu dětí. MŠMT po přijetí tohoto usnesení 
zahájilo přípravné aktivity vedoucí k naplnění tohoto 
usnesení. Dne 1. 11. 2003 MŠMT administrativně zřídilo 
Diagnostický ústav „Domov pro děti - cizince" se sídlem 
Radlická 30, Praha 5, které bylo následně zařazeno do 
systému škol a školských zařízení. Toto zařízení začalo 
fakticky fungovat 15. 6. 2004 v prozatímních prostorách 
Modré školy v Praze 4 - Hájích. Od 1. 9. 2007 se 
diagnostický ústav nachází ve zrekonstruovaných prostorách 
v Radlické ulici 30. Zařízení pro děti - cizince je 
příspěvkovou organizací MŠMT (Informace o zahájení 
činnosti..., 2004).

Rozhodnutím MŠMT ze dne 30. 9. 2004 došlo s platností 
od 1. 10. 2004 ke změně názvu organizace Diagnostický ústav 
„Domov pro děti - cizince" na Zařízení pro děti - cizince.

V září roku 2004 začal fungovat Dětský domov se školou 
a Výchovný ústav pro děti - cizince v areálu Permon, 
Hříměždice - Vestec 20, Příbram (dále jen Permon).
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3.2 Struktura zařízeni a charakteristika pracovišť

Zařízení pro děti - cizince sdružuje následující 
pracoviště: diagnostický ústav, dětský domov se školou a 
výchovný ústav, speciální základní školu, praktickou školu 
a nově otevřené studentské oddělení. Na základě Vnitřního 
řádu ZDC (2004) se pokusím tato pracoviště krátce 
charakterizovat.

Diagnostický ústav

Posláním diagnostického ústavu je plnit diagnostické, 
terapeutické a sociální úkoly, které se vztahují k 
osobnosti nezletilého a jeho rodinné a sociální situaci. 
Všechny odborné činnosti v diagnostickém ústavu se vztahují 
ke komplexní diagnostice, která je primárním cílem tohoto 
zařízení. Celková diagnostika zahrnuje pět jednotlivých 
oblastí, kterými jsou diagnostika sociální, zdravotní, 
speciálně-pedagogická, pedagogická a psychologická.

V oblasti sociální diagnostiky se pracovníci zařízení 
zaměřují na zjišťování osobní, rodinné a veškeré sociální 
anamnézy nezletilých, kompletaci všech dostupných materiálů 
a informací a také řešení sociálního statutu klientů.
V této oblasti pracovníci spolupracují se všemi 
zúčastněnými složkami státního i neziskového sektoru při 
řešení pobytové a sociálně-právní problematiky nezletilého. 
Zároveň zajišťují kontakt s osobami odpovědnými za výchovu 
nezletilého.

Psychologická diagnostika je zaměřena především na 
stanovení úrovně kognitivních schopností, na osobnostní 
charakteristiky a schopnosti adaptibility. Zabývá se také 
mírou vlivu prožitých traumat a případně i diagnostice
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psychopatologických rysů nezletilého. Terapeutické úkoly 
jsou naplňovány při individuálních konzultacích zaměřených 
na zklidnění nezletilého, odbourávání úzkosti, posilování 
pocitu jistoty a bezpečí, případně zpracování traumatu. 
Cílem těchto sezení je sebeuvědomění dítěte a všestranný 
rozvoj jeho osobnosti. Psycholog pracuje s nezletilým na 
jeho adaptaci na systém péče v zařízení, na vytváření 
vztahů k ostatním dětem, na přijetí jeho perspektivy po 
ukončení pobytu v zařízení a v neposlední řadě jej 
připravuje na následný samostatný život.

Speciálně-pedagogická diagnostika je zaměřena na 
zvláštnosti v chování vyplývající z etnických, kulturně- 
historických a náboženských odlišností. Rovněž se 
soustřeďuje na schopnost adaptibility na režimové prvky, na 
soužití v kolektivu a reakce na zátěžové situace. Také 
věnuje pozornost základním hygienickým a pracovním návykům, 
eventuelně řešení etopedické problematiky.

Pedagogická diagnostika spočívá ve zjištění úrovně 
předchozího vzdělání nezletilého, jeho schopností a 
vědomostí v jednotlivých předmětech. Na základě této 
diagnostiky pedagogové navrhují možnosti dalšího 
vzdělávání.

Zdravotní diagnostika sleduje aktuální stav 
nezletilého, kompletuje zdravotní anamnézu a zajišťuje 
všechna potřebná vyšetření.

Při práci s klienty je kladen důraz na respektování 
jejich etnických, kulturně-historických a náboženských 
zvyklostí. Z důvodu jazykové bariéry jsou klientům podle 
jejich individuální potřeby zprostředkovávány služby 
tlumočníků.
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Pobyt nezletilého v diagnostickém ústavu trvá 
zpravidla 8 týdnů (Zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy, § 5, odst. 6).

V diagnostickém ústavu jsou klienti rozděleny do tří 
výchovných skupin. Každá skupina obývá jedno oddělení. 
Příjmové oddělení, které je novou součástí ústavu funguje 
od 1. 9. 2007. Kapacita tohoto zařízení je v současné době 
18 lůžek.

Dětský domov se školou a výchovný ústav

Rozdělení zařízení na Permonu na dětský domov se 
školou a výchovný ústav je pouze oficiální záležitostí, aby 
vyhovovalo stávající české legislativě upravující tuto 
problematiku, kterou je Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně-výchovné péči ve školských 
zařízeních. Ve skutečnosti funguje toto zařízení pouze na 
bázi dětského domova rodinného typu. Děti jsou zde 
rozděleny do výchovných skupin, které jsou tvořeny 5 - 8  
dětmi různého věku a pohlaví. Sourozenci se zpravidla 
zařazují do stejné rodinné skupiny, ale z výchovných, 
vzdělávacích či zdravotních důvodů je výjimečně možné 
zařadit je do různých skupin. Důležitou roli při 
rozdělování nezletilých do skupin hrají také jejich 
jazykové a etnické potřeby. Děti se zde vzdělávají ve 
speciální základní škole, praktické škole nebo navštěvují 
českou základní, popř. střední školu.

Do dětského domova se školou a výchovného ústavu 
přicházejí nezletilí z diagnostického ústavu ZDC po
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ukončení diagnostiky. Kapacita dětského domova a výchovného 
ústavu je 48 lůžek.

Speciální základní škola

Škola při dětském domově a výchovném ústavu plní úkoly 
diagnostické, výchovně-vzdělávací, terapeutické a sociální.
V rámci diagnostických úkolů škola zajišťuje úroveň 
dosažených znalostí, dovedností a schopností nezletilého, 
dále míru jeho znalostí českého jazyka a míru sociálně- 
kulturních, náboženských a sociálně-právních potřeb. Co se 
týče výchovně-vzdělávacích úkolů, zajišťuje škola žákům 
základní vzdělání podle míry jejich rozumových a jazykových 
schopností. Výuku směřující k prohloubení znalostí českého 
jazyka zajišťuje vždy. V opodstatněných případech jsou pro 
jednotlivé žáky vypracovány individuální vzdělávací 
programy směřující k jejich rozvoji. Tyto programy 
sestavuje třídní učitel a předkládá je vedení školy ke 
schválení. Pokud v průběhu povinné školní docházky pominou 
důvody pro zařazení nezletilého do školy při dětském 
domově, je dítě na základě žádosti ředitele zařazeno do 
běžné základní nebo střední školy.

Praktická škola

Důvodem ke zřízení dvouleté praktické školy byla 
především skutečnost, že převážná většina dětí - cizinců 
není schopna samostatného studia na běžných školách z 
důvodu jazykové bariéry. Studijní osnovy jsou proto 
upraveny s ohledem na větší potřebu výuky českého jazyka a 
získávání sociálních a praktických dovedností potřebných 
pro život v ČR. Dalším důvodem je, že předpokládaná délka 
pobytu dětí v ZDC se vzhledem k jejich věku při příchodu do 
zařízení pohybuje od jednoho roku do dvou let.
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Praktická škola je určena pro chlapce i divky a je 
přípravou pro výkon jednoduchých pracovních činností v 
oblastech praktického života. V současné době jsou otevřeny 
obory kuchař, zahradnické práce a šití. Po úspěšném 
absolvování dostávají nezletilí závěrečné vysvědčení. Pokud 
u nezletilého s ukončenou povinnou školní docházkou pominou 
důvody pro zařazení do praktické školy, může začít 
navštěvovat běžnou střední školu či učiliště. V případě, že 
je škola příliš vzdálena od sídla zařízení, je nezletilý 
ubytován na běžném českém internátu, nebo na studentském 
oddělení, které je součástí ZDC.

Studentské odděleni

Studentské oddělení funguje v prostorách Modré školy 
v Praze 4 od 1. 9. 2007. K jeho zřízení vedla skutečnost, 
že poměrně značná část klientů ZDC studuje na pražských 
středních školách a že toto studium, vzhledem k náročnosti, 
je jen obtížně slučitelné s běžným režimem ZDC. V současné 
době na studentském oddělení pobývá 8 studentů. Jeho 
celková kapacita je 12 klientů. Prospěšnost samostatného 
studentského oddělení pro klienty ZDC teprve prověří čas. 
Zatím se zdá, že jeho koncepce byla pečlivě připravena a že 
jeho vznik je pro studenty přínosem.

3.3 Klienti a personál

Klienty zařízení jsou nezletilí žadatelé o azyl bez 
doprovodu a nezletilí cizinci bez doprovodu. Výjimku tvoří 
nezletilí, kteří mají zákonné zástupce na území ČR, ale 
kteří se momentálně nemohou o dítě řádně starat např. 
z důvodu hospitalizace, výkonu trestu odnětí svobody nebo
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neplněni rodičovských povinností. V takovém případě vydá 
soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí návrh 
předběžného opatření na umístění dítěte do ústavní výchovy 
v ZDC. Důvodem umístění do ZDC mohou být také výchovné 
problémy dítěte.

Co se skladby klientů týče, jednoznačně převažují 
chlapci nad dívkami. V rozdělení podle věku je nejpočetněji 
zastoupena věková kategorie 15 až 18 let. Klienti 
nejčastěji pocházej! z Vietnamu, Číny, Indie, Slovenska, 
zemí bývalého Sovětského svazu, afrických států a ze zemí 
islámského světa např. z Turecka.

Pedagogickými pracovníky zařízení jsou ti, kteří 
vykonávají výchovnou, vyučovací, pedagogicko-psychologickou 
a speciálně-pedagogickou činnost. Takovým pracovníkem se 
může stát ten, kdo má odbornou způsobilost a nebyl 
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Další podmínkou 
je absolvování psychologického vyšetření, které má zajistit 
psychickou způsobilost pro tuto práci.

Kromě toho zařízení zaměstnává i nepedagogické 
pracovníky, kteří též musí splňovat podmínku, že nebyli 
odsouzeni za úmyslný trestný čin.
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4. RODINA

4.1 Definice rodiny

Rodinou se zabývá celá řada autorů mnoha oborů. Na 
ukázku, jak může být rodina vnímána, jsem z nepřeberného 
množství definic vybrala jednu definici z oblasti 
psychologie, sociologie a sociální práce.

„Rodinu bude jinak definovat právník, jinak sociolog, 
d e m o g r a f K a ž d ý  vypočítává řadu znaků, které 
charakterizuj i dnešní rodinu a které koneckonců existuj i od 
dávných dob. Budou to osoby rodičů a dětí, určitá životní 
pospolitost, nejrůznější funkce, jež musí rodina plnit, 
různá právní ustanovení, která se na ni vztahuj i, atd. Co 
však dělá rodinu rodinou z hlediska dítěte? ...vnější znaky 
rodiny jsou z hlediska dítěte málo důležité. Rodina může a 
nemusí být tam, kde se o jedno dítě stará několik dospělých 
nebo kde se jedna dospělá osoba stará o několik dětí. Dítě 
může zažívat dobrodiní rodinné výchovy, i když lidské 
společenství, ve kterém vyrůstá, podle zákona vůbec rodinou 
není" (Matějček, 1992, s. 28).

„Rodina je forma dlouhodobého solidárního soužití osob 
spojených příbuzenstvím a zahrnující přinejmenším rodiče a 
děti. Další znaky toho, co je rodina, jsou sociokulturně 
podmíněny. Patří k nim společné bydlení, společná produkce 
a konzumování statků atd. Funkcemi rodiny jsou reprodukce 
lidského rodu a výchova potomstva. Mnohé funkce od počátku 
novověku postupně rodina předává státním a dalším 
institucím, což vede k určité krizi rodiny. I nadále však 
rodina zůstává důležitým prostředím socializace, intimity a 
sociální podpory" (Jandourek, 2007, s. 206).
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„V užším, tradičnějším pojetí je rodina skupina lidi 
spojená pouty pokrevního příbuzenství nebo právních svazků 
(sňatek, adopce). V širším pojetí, jež se začíná rozšiřovat 
v USA a v některých státech EU, se za rodinu začíná 
považovat i skupina lidí, která se jako rodina deklaruje na 
základě vzájemné náklonnosti. V některé fázi svého vývoje 
obvykle rodina sdílí společnou domácnost. Rodina je 
konzervativní instituce. Přesto během novověku řadu svých 
funkci předala státu a stala se sama na státu závislejší. 
Jejími hlavními soudobými funkcemi jsou i nadále výchova 
dětí a emocionální podpora" (Matoušek, 2003 c, s. 192).

Jak již bylo řečeno, odborníci z různých profesi 
nahlížejí na rodinu odlišným způsobem. Podle mého názoru 
se, byť jen v detailu, různí nazírání rodiny i mezi kolegy 
ze stejného oboru. Nejbližší je mi Matouškovo (2003c) širší 
pojetí rodiny, které přesahuje tradiční pojetí tím, že není 
založeno na biologických vazbách mezi jejími členy. Tato 
definice je v souladu s mým předpokladem, že vazby na 
rodinu nezletilých bez doprovodu v péči ZDC mohou být 
alespoň částečně nahrazeny vazbami na pracovníky tohoto 
zařízení či jiné osoby, které nejsou s nezletilými v 
příbuzenském vztahu.

4.2 Kulturní okruhy

Nezletilí bez doprovodu pobývající na území ČR a 
jejich rodiny pocházejí z různých koutů světa, odlišně 
vypadají a mluví jinými jazyky. Přesto mají něco 
společného. To, co je na rozdíl od politických hranic 
států spojuje, je jejich kultura.
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Jelikož není možné popsat všechny rodiny 
nezletilých bez doprovodu, pokusím se je pro větší 
přehlednost rozdělit do několika základních okruhů a v 
následující kapitole blíže specifikuji alespoň některé z 
nich.

Při následujícím členění jsem vycházela z rozdělení 
hlavních světových civilizací podle Huntingtona (2001) , 
jehož pojetí odpovídá potřebám této práce, protože 
vymezuje jednotlivé civilizace podle převládající 
kultury a náboženství. Mým záměrem je rozdělit rodiny 
nezletilých bez doprovodu v ZDC do okruhů právě podle 
těchto znaků.

Kulturní okruhy, ze kterých pocházej! nezletilí bez 
doprovodu pobývajíc! v ZDC a jejich rodiny podle 
Huntingtona (2001):

Činský. Do tohoto okruhu patří společná kultura Číny a 
čínské komunity v jihovýchodní Asii, stejně jako příbuzné 
kultury Vietnamu a Koreje. Nejvýznamnější skupinou klientů 
ZDC pocházející z čínského kulturního okruhu jsou nezletilí 
z Číny a Vietnamu.

Islámský. Islám vznikl v 7. století našeho letopočtu 
na území Arabského poloostrova a odtud se velmi záhy 
rozšířil do severní Afriky a na Pyrenejský poloostrov, 
stejně tak směrem na východ do střední a jihovýchodní Asie. 
Následkem této masivní expanze je existence několika 
odlišných kultur v rámci islámu. Jedná se např. o kulturu 
arabskou, tureckou, perskou a malajskou. V rámci islámského 
okruhu existují v kultuře diametrální rozdíly podle toho, 
jakým způsobem je islám v dané zemi vykládán a jak přísně 
je vyžadováno, aby tamější obyvatelé podle tohoto výkladu

36



žili. Z tohoto kulturního okruhu přicházejí do ČR nezletilí 
bez doprovodu např. z Afghánistánu, Turecka, Čečenska, 
Sýrie, Egypta, Palestiny a Alžíru.

Africký. Tento kulturní okruh je poněkud 
problematický, neboť sever a východní pobřeží kontinentu 
náleží k islámské civilizaci, tudíž tato oblast spadá do 
islámského kulturního okruhu. Na jiných místech se zde pod 
vlivem evropského kolonialismu objevují prvky západní 
kultury a křesťanství proniklo i do velké části kontinentu 
jižně od Sahary. Přesto je pro potřeby této práce nezbytné 
uvést tento okruh jako samostatný, jelikož kultura rodin 
nezletilých pocházejících z této oblasti má svá kmenová 
specifika, která nelze zařadit do jiného kulturního okruhu. 
Z neislámské části Afriky k nám přicházejí nezletilí např. 
z Konga, Kamerunu, Nigérie a Zimbabwe.

Západní. Huntington (2001) stejně jako jiní autoři 
dělí západní civilizaci na tři části: evropskou, 
severoamerickou a latinskoameríckou. Pojmu „Západ" se 
v současnosti užívá k označení toho, co se dříve nazývalo 
„západním křesťanstvím". Západ je tak jedinou civilizací, 
jejíž název se odvozuje od názvu světové strany, nikoli od 
názvu náboženství, geografické oblasti nebo národa.
Z oblasti Severní či Latinské Ameriky k nám žádní nezletilí 
nepřicházejí. Z evropského kontinentu se jedná zejména o 
nezletilé slovenské Romy, Bulhary a ojediněle Poláky.

Hinduistický. Geograficky se jedná především o indický 
subkontinent. Z této oblasti přicházejí do ČR nezletilí 
z Indie a Nepálu. Přestože v Indii existuje početná 
muslimská komunita i několik dalších kulturních menšin, je 
hinduismus podstatou tohoto kulturního okruhu.
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Budhistický. Do tohoto kulturního okruhu patři Srí 
Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Kambodža, Tibet, Bhútán a 
Mongolsko. Právě z Mongolská míří do ČR někteří nezletilí 
bez doprovodu.

Ruský. Sem patří rodiny nezletilých, kteří k nám 
přicházejí ze států bývalého Sovětského svazu, s výjimkou 
těch, kteří vyznávají islám.

4.3 Kulturní specifika rodin klientů ZDC

Tato kapitola by měla přiblížit kulturní specifiky 
rodin klientů ZDC, zejména postavení muže, ženy a dítěte 
v rodině. Vzhledem k širokému spektru rodin se zaměřím 
pouze na ty, ze kterých nezletilí bez doprovodu přicházejí 
do ZDC nejčastěji.

Z čínského kulturního okruhu je to rodina čínská a 
vietnamská. Rovněž budou popsány znaky islámské rodiny s 
uvedením příkladu rodiny turecké a afghánské. Pozornost 
bude věnována také africké rodině. Na závěr je zařazeno 
pojednání o romské rodině, která má některé podobné 
rysy jako rodina indická.

Čínská rodina. Číňané si podle Obuchové (1999) všude 
na světě dodnes zachovávají životní styl vycházející ze 
starých tradic. Přestože se jejich veškerá činnost 
soustřeďuje na rodinu, neznamená to, že by se čínské rodiny 
izolovaly od okolí. Naopak Číňané jsou velmi družní a podle 
životních podmínek více či méně žijí se svými sousedy jako 
jedna velká rodina. Kromě nejdůležitějších rodinných 
událostí se čínský život odehrává na veřejnosti. Kolektivní 
duch vede Číňany k tomu, aby se i v zahraničí soustřeďovali
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na jednom místě, aby projevovali zájem o všechny kolem 
sebe. Soubor tradičních sociálních, ale i finančních 
závazků vůči rodičům a příbuzným je nadále uznávanou 
společenskou normou.

Čínská rodina si po dlouhá staletí zachovávala téměř 
nezměněnou podobu. Na počátku 20. století začala být 
instituce manželství a rodiny napadána intelektuály 
bojujícími za moderní demokratickou společnost, kteří 
odsuzovali především dodržování konfuciánských rodinných 
vztahů všeobecné podřízenosti, naopak prosazovali nejen 
práva žen, ale také volnou lásku a zpřetrhání vztahů 
s rodinou. Rodinu poznamenaly také extrémní projevy ryzího 
maoismu. Čínské rodiny se však po krátkém období vynucené 
poslušnosti vrátily k původnímu stavu. Tradiční čínskou 
rodinu udržují pohromadě nejenom sociální svazky, ale i 
materiální výhody, kterými jsou např. nižší náklady při 
společném bydlení více generací, prarodiče také nahradí 
nedostatek předškolních zařízení a pomáhají mladé rodině 
s chodem domácnosti.

U městského obyvatelstva již nejsou tradiční rodinné 
svazky tak pevné jako na venkově, kde jsou kromě tradičního 
myšlení často také podporovány touhou po rychlém 
zbohatnutí, což vyžaduje hospodářskou spolupráci co 
největšího počtu členů rodiny. To podporuje i porušování 
principu plánovaného rodičovství, poněvadž není zase tak 
obtížné toto porušení smazat úplatkem.

Činská rodina vždy poskytovala všem svým členům 
pomocnou ruku v době nemoci, finančních potíží nebo jiných 
problémů. Tato tradiční soudržnost a těsnější fyzická 
blízkost příbuzných hraje dnes významnou roli při 
minimalizaci sociálního odcizení, obvykle spojeného
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s moderním životem na Západě, ačkoli na prvni pohled se 
v současnosti rozdíly mezi činskou a „západní" rodinou 
stírají, např. v počtu děti, v životni úrovni, ve vybaveni 
domácnosti atp.

Do jisté míry přetrvává tendence činit rozdíly mezi 
výchovou chlapců a divek. Rodiče se soustřeďují především 
na potlačování impulsívností v chování svých potomků a na 
jejich úspěch. V čínské rodině existuji značné rozdily 
v přístupu rodičů k dětem v útlém věku a dětem po nástupu 
do školy. Dítě do věku 6 let je považováno za pasivního, 
závislého tvora, o kterého je nutné pečovat a bezprostředně 
uspokojovat jeho potřeby. Výchova těchto malých děti, které 
ještě ničemu nerozumí, a nemohou tedy být zodpovědné za 
svoje chyby, je velmi shovívavá. V tomto období hraje ve 
vztahu k ditěti nejdůležitějši roli matka, popř. jiná 
ženská příbuzná, která plně zodpovídá za fyzickou pohodu, 
stravování, oblékání a ochranu dítěte. Disciplína se začíná 
zavádět až kolem 5. - 6. roku, kdy dítě zahajuje školni 
docházku. Tehdy nastává obdobi, kdy se role vyměňuji a dítě 
se začíná starat o své rodiče a učit se, jak v dospělosti 
plnit svou sociální roli.

Všeobecně jsou čínské děti vedeny k mírnosti, 
přátelskému chováni a přizpůsobení se kolektivu. Důraz je 
v duchu konfuciánství kladen na disciplínu a správné 
chování, na bezpodmínečnou podřízenost autoritám, tj. 
rodičům a nadřízeným.

Nedílnou součásti života činské rodiny je uctívání 
kultu předků. Snad v každé domácnosti najdeme oltář 
s fotografiemi rodičů, prarodičů a dalších předků.
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Vietnamská rodina. Ve Vietnamu, stejně jako v Číně, je 
podle Vasiljeva (2006) uctívání předků, které se zrodilo 
z víry v posmrtný život, neodmyslitelnou součástí 
duchovního života rodiny. Úcta k vlastním předkům, která je 
spojena s udržováním zvláštních oltářků v každé domácnosti, 
s pravidelnými oběťmi a rituálními dary duším zemřelých a 
s modlitbami při pálení vonných tyčinek má podobné prvky 
jako konfuciánství, jež bylo ve Vietnamu hlavním 
společensko-filozofickým učením, o něž se opírala 
vietnamská feudální společnost. V koloniální době 
konfuciánské učeni o patriarchální rodině jako předobrazu 
feudálního státu hluboce zasáhlo do života vzdělaných 
vrstev, které se zejména přísným oddělením žen a mužů před 
manželstvím a mimo ně, podřízeností manželek hlavě rodiny 
včetně krutých trestů pro ženy, které se proti oficiální 
morálce nějak provinily, hluboce vzdálily lidovým tradicím, 
které na venkově žily v plné síle. K zrovnoprávnění žen 
došlo až po vyhlášení Vietnamské demokratické republiky a 
během protifrancouzské války.

Mnohé konfuciánské zásady, úcta nejen k rodičům, ale 
ke všem starším osobám včetně starších sourozenců, 
povinnost dětí pečovat o své rodiče, zásady vztahů mezi 
přáteli a některé další morální zásady se vietnamské 
tradici nepříčily a hluboce se vžily.

Základem vietnamské tradiční společnosti je 
malorodina, pracující na svém nebo pronajatém rýžovišti, a 
venkovská obec, založená na společném zájmu a sousedských 
vztazích. Při častých výkyvech zemědělské produkce vlivem 
živelných pohrom, především tajfunů, záplav a období sucha 
docházelo v průběhu dějin k častým migracím rodin. Vysoká 
náročnost rýžového hospodářství vypěstovala ve Vietnamcích 
charakteristické rysy, k nimž na prvním místě patří velká
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pracovitost a odolnost. K dalším charakteristikám patři 
vynalézavost, manuální zručnost a všestrannost.

Důsledkem vysoké dělby práce v rodinách, je relativně 
velká úloha žen, jak v rodině, tak ve společnosti. Zatímco 
muži pracují na polích, ženy zpeněžují rodinnou produkci na 
tamějších tržištích, jichž je v každém okrese několik.
Ještě důležitější je role žen v pobřežních oblastech, kde 
muži denně vyjížděj i na moře za rybolovem. Protože úlovek 
je vždy nejistý, a po část roku není možné z důvodu 
vlnobití na moře vyjíždět, mají ženy na starosti nejen 
odbyt ryb, ale i rodinné poličko, a samozřejmě výchovu 
děti. Vietnamské ženy jsou proto většinou velmi 
komunikativní, samostatné a rozhodné, jak v tradičních 
zaměstnáních, tak v moderních profesích.

Vyskytující se buddhismus, konfuciánství a animismus, 
částečně ovlivněný čínským taoismem se vzájemně nevylučuji. 
Na Dálném východě se tato náboženství naopak doplňují. Ve 
Vietnamu díky misionářské činnosti existují celé katolické 
vesnice. Katolíci mají doma oltáře předků, doplněné o 
křesťanské symboly.

Islámská rodina. Nejprve považuji za podstatné 
podotknout, že v pojetí islámské rodiny jistě existují 
rozdíly, stejně jako existuji v pojeti samotné islámské 
viry. Vyznáni v konzervativní islámské zemi, jakou je např. 
Saudská Arábie, se zajisté v mnoha ohledech odlišuje od 
pojeti stejného vyznání např. v Turecku, které se chce 
přiblížit moderním zemím na Západě. Jelikož je islám kromě 
náboženství také společenskou smlouvou, odlišují se 
v těchto dvou rozličných oblastech patrně také 
charakteristiky rodiny. Kromě geografické polohy a pojetí 
víry zřejmě ovlivňuje postavení muže, ženy a dítěte v

42



islámské rodině také mira vzdělanosti rodiny a jej i 
ekonomické zdroje. Vzhledem k rozsahu a cíli práce nebude 
tato problematika zkoumána do hloubky. Pozornost bude 
zaměřena na obecné rysy islámské rodiny, které budou bliže 
popsány na příkladu turecké a afghánské rodiny.

„Dnešní islám klade velký důraz na přísnou morálku ve 
vztazích mezi muži a ženami. Intimní styk připouští pouze 
po uzavření náležitého sňatku. Moralisté zároveň přikazuj i 
ženám oblečeni, které má bránit necudným pohledům. Jeho 
dnešní nejrozšířenějši verze předpokládá zakrytí vlasů a 
šije širokým šátkem a zakrytí celého těla dlouhými 
splývavými šaty s rukávem. Přísné dodržování takovýchto 
norem se vyžaduje zvláště v Íránu a Saudské Arábii. 
Sekulární, liberální názor naopak převažuje v Turecku, 
Sýrii, Libanonu, Tunisku a v dalších zemích. Názory a praxe 
se ovšem zpravidla liší podle sociálního postavení a stupně 
vzděláni rodin, zřetelné rozdíly jsou patrné i uvnitř 
jednotlivých zemí mezi městy a venkovskými oblastmi" 
(Kropáček, 1998).

Podle Al-Sbenaty (1998) existuje mnoho definic 
charakterizujících rodinný život v islámu. Jedna z nich 
říká: „Rodina je lidská společenská skupina nebo jednotka, 
jejíž členové jsou vázáni pokrevními nebo příbuzenskými 
pouty" (Al-Sbenaty, 1998, s. 8).

Učení islámu uznává náboženské ctnosti, společenskou 
nevyhnutelnost a morální výhody manželství. Korán obsahuje 
mnoho pasáží, ve kterých je mj. uvedeno, že když se muslim 
oženi, zvládne tím polovinu své víry, poněvadž tak na sebe 
bere zodpovědnost za členy svoji rodiny, za jejich 
zaopatření, výchovu a v neposlední řadě za kontinuitu 
lidského rodu. Muž a žena jsou v Koránu chápáni jako Boží
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tvorové předurčeni k životu ve dvojici. Tato dvojice a z ni 
pocházející rodina jsou základní jednotkou muslimské 
komunity. Islám zrovnoprávnil muže se ženou v náboženských 
povinnostech a v zodpovědnosti za vykonané skutky. Když 
islám uzákonil manželství s jeho zásadami a normami, 
vyhradil manželkám práva, která před tim neměly a obdařil 
je důstojností, která jim před tím zůstala odepřena. Dříve 
např. dědici zemřelého muže dědili i jeho manželky. 
Příchodem islámu byli tyto praktiky zakázány a žena zaujala 
ve společnosti místo, které jí náleži především jako 
manželce a matce. Islám též zakázal použit proti manželce 
jakýkoli druh násilí a hrubosti. Naopak začal vyzývat 
k dobrému chování k manželce.

Téměř vždy, když přijde řeč na téma ženy v islámu, 
začne se diskuse točit okolo jedné osy, kterou je 
nedůstojné postavení žen v islámském náboženství. Klaus 
Timm (Al-Sbenaty, 1998, s. 11) řiká, že „islám je třeba 
chápat nejen jako systém náboženských dogmat, ale také jako 
soubor právních, morálních a částečně i ekonomických 
představ o životě". Žena v žádném případě neni hodnocena 
jako méněcenná a nezpůsobilá k plnohodnotné sociální 
interakci.

K manželství neodmyslitelně patří péče o rodinu, 
vzájemná trpělivost, schopnost snášet špatné způsobené tim 
druhým, zodpovědnost při výchově děti a jejich směřování 
k víře atd. Rodinný život též obnáší povinnost poctivého 
způsobu obživy jako zdroje pro zabezpečení celé rodiny.

Podle Frouzové (2005) na iránském venkově (situace na 
venkově v ostatních islámských zemích bude zřejmě podobná) 
je muži vyhrazen vnější prostor, kterým je prostor mimo 
vlastni dům, a ženě vnitřní prostor, tedy domácnost. Úkolem
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muže je vydělávat peníze, žena by měla rodit děti a pečovat 
o domácnost. „Proti tomu se dá těžko něco namítnout, pokud 
si to tak oba lidé přejí a pokud to jednoho z nich proti 
jeho vůli neznevýhodňuje" (Trouzová, 2005, s. 14). Jenže to 
se mnoha divkám z tradičně orientovaných venkovských rodin 
děje. Začiná to už v dětstvi. Chlapce posilaji rodiče hrát 
si ven, aby se otrkali, zatímco dívky drži doma, aby se 
naučily starat o domácnost a připravily se tak na roli 
manželky a matky. Z tohoto důvodu neposílají rodiče své 
dcery do škol. Všechno co se potřebuji naučit pro život, 
tedy pečovat o domácnost, se mohou naučit doma. Jelikož 
dcery po svatbě odcházejí do domu manžela, jsou všechny 
peníze investované do dcer považovány za vyhozené. Jinak je 
tomu u chlapců, kteři se v dospělosti starají o své staré 
rodiče, jak jim to ukládá islám.

Poměry se pod vlivem moderního života měni a muslimské 
dívky se realizují i mimo domov, chodí do škol a do 
zaměstnání. Na mnoha místech islámského světa ovšem 
přetrvává názor, že dívky by neměly vstupovat do veřejného 
života, protože by to mohlo ohrozit jejich počestnost, 
která je stále pokládána za to nejcennější, co dívka má. 
Dívčina počestnost je zároveň i zdrojem rodinné cti, jež je 
pro muslimy nesmírně důležitá. Pokud se divka nechová 
dostatečně cudně, může rodinnou čest ohrozit, za což jí 
hrozí, často velmi krutý, trest. Za nedostatečně cudné 
chování může být v této části světa považováno téměř 
cokoli. „Ženská počestnost a tudíž i ženské tělo je stále 
ještě „objektem", jehož prostřednictvím si muži a celá 
společnost udržují svou kulturní identitu. Proto ženám 
společnost měří jiným metrem než mužům, což dnešním 
muslimkám ubližuje asi nejvíc" (Frouzová, 2005, s. 15).
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V islámské rodině má rozhodujíc! slovo muž jako 
živitel rodiny, jeho žena je na něm ekonomicky závislá. 
Jedinou oblasti, ve které se přiznává ženám právo 
rozhodovat a vládnout je domácnost. V případě rozvodu se 
děti svěřuji do péče otce. Ve většině islámských zemich 
může mit muž až čtyři manželky.

• Afghánská rodina. Naprostá většina 
afghánských žen nepracuje. Na vesnicích ženy 
obdělávají pole, ale ve městech, kde před válkou 
pracovaly na úřadech, ve školách a ve zdravotnictví, 
si za Talibů zvykly sedět doma. V současné afghánské 
rodině je živitelem muž.

Afghánci považují za výhodu mít hodně dětí, aby se o 
ně ve stáří měl kdo postarat a aby si děti mohly 
navzájem pomáhat až rodiče zemřou. Důvodem je také to, 
že v žalostných podmínkách, které v Afghánistánu 
panuji, se mnoho děti nedožije dospělosti. Rodiče, 
zejména otcové, preferuji narozeni syna před dcerou. 
Jejich snahou je zplodit alespoň jednoho mužského 
potomka. Rodiče až do dospělosti svých dětí 
zodpovídají za jejich štěstí, proto jim také sami 
vybírají ženichy a manželky. Chozeni a namlouváni je 
zde nepřípustné. Na naše poměry vstupují mladí 
Afghánci do manželství velmi brzy. Dívky bývají 
provdány co nejdříve, aby se do někoho nezakoukaly, 
což by byla pro celou rodinu velká hanba. Chlapci zase 
museji včas začit s plozením potomků a navic podle 
islámu by sexuální touha měla být naplněna pouze 
v manželství. V případě rozvodu mohou v péči matky 
nadále zůstat jen kojenci, i ti jsou ovšem předáni do 
péče otce, jakmile povyrostou.

46



Afghánci se podle Pelikána (2001) cítí svázáni 
především se svou rodinou, která v Afghánistánu 
zahrnuje desítky a někdy až stovky osob. Příbuzenské 
pouto je silněji vnímáno přes mužskou než ženskou 
linii. Méně rozhodující pro ně je příslušnost k rodu a 
kmenu. Až na posledním místě je pro Afghánce 
sounáležitost daná společným náboženstvím a 
přátelstvím. Přátelství, jak ho vnímáme v naší 
kultuře, pro Afghánce v podstatě neexistuje. Podobný 
typ svazku se vyskytuje jen mezi příbuznými. U 
Afghánců je silná mira kolektivní odpovědnosti.
Zásluhy i vina jednotlivce dopadají na celou jeho 
rodinu, která z tohoto důvodu přísně vyžaduje chování 
podle uznávané normy i v záležitostech, které jsou 
v naší kultuře ryze soukromé. „Zejména otázka možného 
zpochybnění cti je citlivá. Obava, že by Afghánec 
ztratil tvář, může například vést k takovému jednáni 
se ženskými příbuznými, jaké je podle našich měřítek 
kruté a nelidské. Kdyby totiž na muže, nesoucího za 
chování ženy zodpovědnost, a potažmo na celý rod mohl 
padnout stín podezření z „nepočestnosti" jediný 
způsob, jak pohanu smazat, je vykoupit ji krví a 
násilným činem" (Pelikán, 2001, s. 49 - 50).

• Turecká rodina. Na tureckém venkově je podle 
Gúnes-Ayatové (2005) stále ještě zachován tradiční 
patriarchát. „Rodiny tu jsou zpravidla početnější než 
ve městech a panuje v nich striktní rozdělení práce 
podle pohlaví. Od žen se očekává, že budou vést 
domácnost a obstarávat zemědělské práce a péči o 
zvířata. Jak sílí trend odcházení mužů do měst, roste 
počet domácnosti, ve kterých spočívá veškerá tíha a 
zodpovědnost za zaopatření rodiny na ženách, které 
tudíž přebírájí i tradiční mužské práce. Opačně se to

47



ale nestává, aby žena odešla vydělávat do města, je 
neobvyklé a ani se to nepředpokládá" (Giines-Ayatové, 
2005, s. 153).

V Turecku síli migrace z vesnic do měst. Převážně 
ji iniciuji ženy, kterým tak odpadne těžká práce 
v zemědělství a svou roli zde zajisté hraje i vidina 
menši sociální kontroly, která je na venkově masivní a 
všudypřítomná. Turečtí přistěhovalci do měst si ovšem 
chtěj i zachovat své zvyky. To prováděj! především tím, 
že hlídají své ženy, aby se vlivem města nezkazily, a 
neohrozily jejich čest. Často proto omezuji svobodný 
pohyb žen. „Ženy a ženské tělo se tu stávají symbolem 
jejich tradiční morálky (Giines-Ayatové, 2005, s. 155).

Omezeni práv se týká i mladých divek, pro které 
je dobrou výmluvou, jak komunitu opustit, škola. 
Turecko má „na jedné straně jeden z nejvyšších počtů 
akademiček na světě, ale na druhé straně také nejvyšší 
míru negramotnosti v Evropě. Tenhle paradox lze 
vysvětlit dvěma protichůdnými jevy. Na jedné straně je 
tu národní politika, k jejímž prioritám nadále patří 
vzdělávání žen. Na druhé straně je tu ale stále ještě 
silný vliv patriarchální kultury, který se odráží 
v různých formách diskriminace dívek, jako například 
preferování synů, brzké provdávání děvčátek, segregace 
žen do domácností, kterou podporuje muslimská víra, a 
v neposlední řadě i nedostatečné finanční zdroje, 
které se projevují jako bariéra při vzdělávání dívek" 
(Giines-Ayatové, 2005, s. 152).

Africká rodina. Jak bylo vysvětleno v kapitole 4.3 do 
afrického kulturního okruhu patří lidé z oblastí Afriky, 
kde neni převládajícím náboženstvím islám ani křesťanství.
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Ve zbývající části afrického kontinentu však také existují 
obrovské kulturní rozdíly závislé na kmenové příslušnosti, 
náboženství, na životě ve městě nebo na venkově, na 
přírodních podmínek atd. Z toho pramení i rozdílné 
charakteristiky rodin. Život ve městech je podle mého 
názoru čim dál tím více ovlivňován západním stylem života, 
tudíž i charakteristické rysy rodiny se zřejmě budou blížit 
rysům západní rodiny. „Ve městech polygynie pochopitelně 
ustupuj e, především pod tlakem změněných ekonomických 
podmínek. Odpadá část práce a povinností, které má rolnická 
žena, a pro muže odkázaného na mzdu je rovněž obtížné řešit 
bydleni, byť i jen po jedné místnosti pro každou ženu a 
její děti.... Zejména ve městech se staré způsoby uzavírání 
nedobrovolných sňatků ruší nebo se zachovávaji pouze 
symbolicky a nastupuje vzájemný výběr, podložený citem" 
(Štovíčková-Heroldová, Herold, 1994, s. 6). Proto se s 
pomoci dostupné literatury zaměřím na africkou venkovskou 
rodinu s kmenovou tradicí.

Africká manželství bývají podle Šťovíčkové-Heroldové a 
Herolda (1994) a Shostakové (1993) většinou polygamni, 
přesněji řečeno polygynni. V rámci polygynni společnosti 
však, z různých, např. ekonomických důvodů, nejsou 
ojedinělé svazky jedné dvojice. Běžné jsou domácnosti 
se dvěma třemi manželkami. Tradiční africké manželství má 
především plnit společenské a hospodářské funkce. Základní 
rodina, manželská dvojice a její děti, jsou základní 
zemědělskou jednotkou. Uzavíráním dalších manželství muž 
zakládá další výrobní jednotky, což je cestou k hospodářské 
prosperitě a zároveň jejim důkazem. Rozšířená rodina žije 
v komplexu samostatných chat, v první bydlí muž a v každé 
další jedna manželka se svými dětmi. Žena je zároveň 
milenkou, manželkou a dělnici na rodinných polích. Má 
osobní svobodu, navštěvuje sousedky a s mužovým souhlasem i
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rodiče a sourozence v okolních vesnicích. Zejména na 
africkém západě ženy ovládly tržiště, na kterých prodávají 
zeleninu, vajíčka a drůbež. Venkovská žena kromě toho 
pečuje o děti, vaří, uklízí, přináší vodu, sbírá dříví na 
otop, rybaří, obdělává pole, které muž v buši či pralese 
vymýtil, a věnuje se některým řemeslům, jako je především 
barvířství a hrnčířství.

Nejdůležitějším posláním manželství je zajištění 
kontinuity. Budoucnost rodiny, klanu, kmene závisí na 
schopnosti stávající generace plodit děti. Vysoká porodnost 
je v obtížných klimatických a hygienických podmínkách 
chápána jako nutnost. Polygynie tuto plodnost zajišťuje a 
zároveň šetři zdrávi ženy rozumnými lhůtami mezi porody.
„Smyslem existence každého jedince je stát se rodičem. 
Člověk, který nezplodil potomka, se nestane předkem, nemá 
nikoho, kdo by mu zajistil pohřeb a přestup jeho ducha na 
onen svět, aby zaujal důstojné místo mezi ostatními předky. 
Mrav žádá, aby muž byl nestranný, všechny své ženy 
poděloval stejnou přízní a po řadě u nich stoloval a 
nocoval. Na zvláštní postavení má nárok pouze první 
manželka, která rozděluje práci a jak stárne, stává se 
zpravidla manželovou důvěrnicí a rádkyní" (Šťovíčková- 
Heroldová, Herold, 1994, s. 6).

V tradiční africké společnosti neni manželství 
založeno na lásce, v zásadě jej mezi sebou sjednávají dva 
rody. Často je uzavíráno bez ohledu na věk a bez souhlasu 
budoucích mladých manželů. V případě rozvodu se žena vrací 
k rodičům a děti připadnou otcově klanu, poté o ně pečuje 
jiná manželova žena nebo příbuzná, „...většinou žena sňatkem 
opouští vlastní klan a odchází do vesnice manžela, která je 
často celá vesnicí jeho klanu. Mezi pokrevními příbuznými 
jsou tedy přivdané ženy do jisté míry cizinkami ; patrně
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také proto zůstáváji podle zvyku některých kmenových 
společenství, po sňatku ještě nějakou dobu u svých rodičů a 
k manželovi se stěhují až se dvěma třemi dětmi. Hlavním 
důvodem je ovšem snaha přimět manžela a jeho rodinu, aby co 
nejrychleji zaplatili za nevěstu" (Šťovíčková-Heroldová, 
Herold, 1994, s. 8).

Často ještě bývá dodržován zákaz společného stolováni 
mužů a žen. I při jiných příležitostech se ženy a muži drži 
zvlášť. Rovněž nebývá zvykem projevování náklonnosti mezi 
manželi na veřejnosti.

Romská rodina. Základní jednotkou romské společnosti 
je rodina. Podle Hájkové (2001) se tradiční romská rodina 
od moderní rodiny západního typu liší zejména společným 
soužitím několika generací, ale také tím, že je silně 
patriarchální. Příslušnost k rodině je pro Roma zásadní. 
Identifikuje se s ní, stává se součástí její struktury, 
přijímá její normy. Postavení člena romské rodiny určuji 
dva základní faktory: pohlaví a věk. Muž je v rodinné 
hierarchii postaven výše než žena. Vážnost muže i ženy 
stoupá věkem. Na postaveni ženy má rovněž vliv počet děti, 
které porodí. Čím více má dětí, tím větší úcty se jí 
dostává. Tento model rodinných vazeb je podobný indickému, 
ten ovšem podléhá mnohem přísnějším pravidlům uspořádání 
rodinné hierarchie a konkrétněji vymezuje postavení, 
pravomoci a povinnosti jednotlivých členů.

Muž má v rodině dominantní postavení. Pokud žije 
pohromadě několik rodin, což je velmi časté, rozhodující 
slovo má nej starší muž. Úlohou mužů je finančně zabezpečit 
rodinu. Své výdělky muž odevzdává ženě. V případě, že muž 
nemůže svou úlohu živitele splnit, přechází tato 
odpovědnost na ženu, aniž by se její status zvýšil.
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Postaveni ženy se na první pohled nezdá být přiliš 
významné, ale jeji vliv na rodinný život je ve skutečnosti 
značný. Jejim posláním je zejména výchova děti. Dalším 
úkolem je udržování čistoty a hospodaření s prostředky na 
chod domácnosti, tak aby rodina měla co jíst, do čeho se 
obléci apod. Nejstarší žena v rodině rozhoduje o využití 
prostředků na chod domácnosti. Také určuje povinnosti 
ostatních žen.

Kromě matky se na výchově dětí podílejí i všichni 
členové širší rodiny. Matky se více angažují při výchově 
dívek, otcové naopak při výchově chlapců. Když chlapci 
dosáhnou věku 5 - 6  let, otec je pomalu začne zasvěcovat do 
mužských povinnosti v rodině. Výchova divek do kompetence 
otce nepatří, ten zasahuje jen tehdy, neví-li si matka 
rady. Potrestání otcem představuje pro dívku velké ponížení 
a ostudu. Již ve věku 6 - 7  let by se děvčátka měla umět 
postarat o mladši sourozence a pomáhat matce s Chodem 
domácnosti. Výchova děvčat je zaměřena na osvojováni 
praktických dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí 
role manželky, matky, snachy a dobré hospodyně.

Postoj Romů k výchově děti je charakterizován značnou 
emocionálností, tím se více blíží indické než naší západní 
kultuře. Romšti rodiče respektuji přáni a pocity svého 
dítěte. Romské dítě chodí spát, když je unaveno, jí, když 
má hlad a hraje si, když chce, a ne když o tom rozhodnou 
rodiče. Děti nemají v rodině stejné postavení, což není 
v romské rodině nikterak skrýváno a ostatní děti to vnímají 
jako přirozené. Vztahy mezi sourozenci se na rozdíl od naší 
kultury vyznačují mnohem menší rivalitou. Nej starší 
sourozenec má výsadní postavení, které se vůči mladším 
sourozencům v mnoha ohledech překrývá s kompetencemi 
rodičů.
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Romové si velice váží starých lidí. Stejně jako Indové 
nepovažují věk za něco, co by měli skrývat. Vyšší věk 
zajišťuje vyšší postavení v rodinné i společenské 
hierarchii. Romové považují za samozřejmost postarat se o 
své rodiče, ke kterým pociťují velkou úctu a lásku. Zejména 
citová vazba na matku je velmi silná. Matka je pro své děti 
zázemím a jistotou. Její úmrtí pro děti představuje velkou 
citovou ztrátu. „Zemře-li otec, pláče duše, zemře-li matka, 
pláče srdce" (Hájková, 2001, s. 139). Pokud zemřou oba 
rodiče, přebirá odpovědnost za výchovu dětí nejbližší 
rodina.
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5. TEORIE VAZBY

5.1 Vymezeni pojmů teorie vazby

Vymezení základních pojmů teorie vztahové vazby 
vychází zejména z poznámek ze semináře „Teorie vazeb a 
vztahů", jehož lektorem byl Doc. 0. Matoušek (2006), a 
z textu publikace „Vztahová vazba" slovenského autora J. 
Hašta (2005).

Vztahová vazba (v zahraniční literatuře je používán 
výraz „attachment", jenž bývá do českého jazyka rovněž 
překládán jako přimknutí, připoutání). Tímto termínem 
Bowlby (Parkes, Hinde, Marris, 2005) označuje vztah 
jednotlivce k blizké, pečující osobě, z něhož člověk čerpá 
pocit základní životní jistoty. Vztahová vazba je 
považována za podmínku zdravého psychického vývoje dítěte. 
Vytvoření takového vztahu k pečující osobě je biologicky 
determinováno a má dítěti zajistit přežití. Mezi spouštěče 
patří např. kontakt matky s dítětem těsně po porodu, dětský 
úsměv po 6. týdnu života dítěte aj. Dalším předpokladem je 
mj. kvalitní vztahová vazba rodiče v jeho dětství.

Vztahová vazba je druhem emočního pouta, jehož pozadím 
je podle Langmeiera a Matějčka (1974) „potřeba specifického 
sociálního objektu", potřeba připoutání, lásky, závislosti, 
jistoty a bezpečí.

Emočni pouto („affectional bond") podle Ainsworthové 
(Hašto, 2005) představuje charakteristiku jednotlivce, jež 
označuje dlouhodobou intrapsychickou reprezentaci vztahu. 
Vytváří se vůči člověku, který je vnimán jako jedinečný a 
nezaměnitelný. Jeho přítomnost je žádoucí a vyhledávaná.
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Oddělení od tohoto člověka způsobuje stres, jeho případná 
ztráta vyvolává žal.

Kličová osoba („attachment figure") je specifický 
„sociální objekt", který je nezbytným protějškem vzniku 
jisté vztahové vazby. Klíčovou osobou může být rodič, 
partner nebo jiná pečující osoba.

Vnitřni pracovní model („internal working model") je 
souborem internalizovaných reprezentaci vztahu, chováni a 
předvídatelných reakcí klíčových osob, sebe sama, očekávání 
a postojů k sobě i druhým.

Mnohoznačný model („multiple model") představuje typ 
vnitřního pracovního modelu, ve kterém se vyskytují rozpory 
týkající se téhož aspektu reality, např. téže osoby. 
Mnohoznačný model je typický pro osoby s nejistou vztahovou 
vazbou. Tento model často vzniká u dětí, které nemají 
dostupnou klíčovou osobu, např. děti v dětských domovech, a 
také u dětí, které po traumatické události obdržely 
interpretaci neshodující se s tím, co samy vnímaly.

5.2 Autoři teorie vazby

Teorii vztahové vazby zformuloval John Bowlby na 
základě svých osobních a pracovních zkušeností, proto 
považuji za nezbytné se o těchto zkušenostech zmínit.

Bowlby, John Edward Mosty (Bretherton, 2005) se 
narodil v roce 1907 v rodině významného britského chirurga 
a dcery faráře. Měl pět sourozenců. V deseti letech, v době 
bombardováni Londýna, byl Bowlby a jeho starší bratr dán 
rodiči do internátní školy mimo město. Bowlby odloučeni od
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rodičů velmi špatně snášel. To bylo v budoucnu 
pravděpodobně jedním z podnětů k zamyšleni se nad 
odloučením dětí a rodičů. V dospělosti na rok přerušil 
studium medicíny na University of Cambridge a začal 
pracovat jako dobrovolník ve škole pro děti s poruchami 
chování, kde byly psychické poruchy dětí dávány do 
souvislosti s konkrétními rodinnými událostmi. Zřejmě i 
tato praxe ho později velmi ovlivnila.

Dalši vliv na formulaci teorie vztahové vazby jistě 
měly Bowlbyho zkušenosti z výchovných ústavů, kde některé 
děti reagovaly na odloučení od rodičů extrémně distancované 
a jiné naopak silným znepokojením z odloučení. Toto odlišné 
chování bylo dáváno do souvislosti s jejich předcházejícími 
zkušenostmi z rodiny. Všechny tyto poznatky Bowlbyho 
utvrdily ve významu raných rodinných zkušeností pro vývoj 
člověka. V roce 1951 publikoval rozsáhlou monografii 
Maternal Care and Mental Health, ve které rozebíral veškeré 
dosavadní poznatky o mateřské péči a dopadu jejiho deficitu 
na duševní vývoj a zdraví člověka. Práce na této publikaci 
byla podnětem k dalšímu přemýšlení nad vztahem matky a 
dítěte, které ho přivedlo mj. ke studiu etologických 
teorii. Také prošel psychoanalytickým výcvikem. V roce 1958 
měl prakticky zformulovanou teorii vztahové vazby. Značnou 
část života působil na Tavistocké klinice v Londýně jako 
šéf Oddělení pro rodiče a děti. Zemřel v roce 1990.

Bowlbyho empirický výzkum, který přímo navazoval na 
teorii vztahové vazby ovlivnil etolog Robert Hinde, 
psycholožka Mary Main a všichni žáci Mary Ainsworth. Ale 
zásadní význam pro tento výzkum měly především tři 
osobnosti, se kterými Bowlby úzce spolupracoval. Byl to 
psychiatrický sociální pracovník a psychoanalytik James
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Robertson, sociolog Colin Parkes a psychoanalytička Mary 
Ainsworth.

Právě výzkumy M. Ainsworthové, Bowlbyho 
spolupracovnice, zásadním způsobem ovlivnily jeho teorii 
vztahové vazby, proto se o ni rovněž v krátkosti zminim.

Ainsworth, Mary Dinsmore Salter (Bretherton, 2005) se 
narodila v roce 1913 v Ohiu. Vystudovala psychologii na 
University of Toronto. Ve své dizertačni práci se zabývala 
konceptem bezpečí a důvěrným vztahem v dětském věku.
Dospěla k závěru, že dítě potřebuje pro svůj vývoj 
bezpečnou základnu („secure base"), ve které má oporu.
V roce 1939 působila na Torontské univerzitě, po vypuknutí
2. světové války se však přihlásila jako dobrovolnice do 
kanadské armády, kde prováděla poradenství, testy a 
interview. Po válce pracovala jako dobrovolnice v nemocnici 
pro válečné veterány, přednášela na univerzitě a dále 
rozpracovávala možnosti diagnostiky a metodické problémy 
při klasifikaci typů vztahů. V roce 1950 se vdala a 
následovala manžela do Londýna, kde získala místo na 
Tavistocké klinice a napojila se na Bowlbyho výzkumnou 
skupinu. To byl zlom v odborné dráze Mary Ainsworth i Johna 
Bowlbyho. To, co Bowlby jasně formuloval jako teorii 
vztahové vazby a doložil dosavadními klinickými i jinými 
nálezy, zkoumala Ainsworthová v empirických prospektivních 
studiích v Ugandě a Baltimoru. Ainsworthová zemřela v roce 
1999.

Z českých autorů se na mezinárodně uznávané úrovni 
zabývali problematikou psychické deprivace Z. Matějček, J. 
Langmeier (1974), Z. Dytrych, J. Dunovský, J. Kovařik 
(2004), V. Bubleová, L. Kubička a S. Radvanová. O Bowlbyho 
teorii pojednávají, nebo se o ni alespoň zmiňují někteří
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psychoanalyticky orientovaní autoři jako např. V. Vavrda,
J. Poněšický a C. Hóschl. 0 vztahu matky a dítěte podle M. 
Ainsworthové pojednávají F. Koukolík a J. Drtilová (2001) 
ve společné publikaci „Život s deprivanty; 1. dil - Zlo na
každý den", a také D. Krejčířová (1998).

5.3 Teorie vztahové vazby

Vzhledem k tomu, že je práce zaměřena na skupinu
nezletilých, věnuji pozornost zejména oblasti teorie 
vztahové vazby (v zahraniční literatuře je používán výraz 
„attachment theory"), která je orientována na období 
dětství, puberty a adolescence. O vývoji vztahových vazeb 
v pozdějších fázích života se zmíním jen letmo.

5.3.1 Vliv etologie na formulaci Bowlbyho teorie

Bowlbyho přímá pozorování chování dětí po odloučení od 
matky, např. při jejich hospitalizaci nebo po přijeti do 
dětského domova, a jejich shledání po různě dlouhé době 
bylo problematické chápat v rámci psychoanalytických 
teoretických modelů, poněvadž tyto modely byly odvozeny 
především z psychoanalytické terapie dospělých. Kromě toho 
tehdejší psychoanalýza přikládala větší význam fantaziím 
dítěte než jeho reálným zkušenostem a událostem v jeho 
životě (Hašto, 2005).

Při snaze stanovit přiměřený koncepční rámec pro svá 
pozorování, se Bowlby seznámil s některými etologickými 
studiemi. Byl fascinován pracemi Konrada Lorenze. 
Inspirovala ho zejména Lorenzova pozorování týkající se 
imprintingu u ptáků a chování primátů. Nadšení pro
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etologický přístup ke zkoumání lidského chování ho již 
neopustilo. (Hašto, 2005).

Podle etologa B. Hassensteina (Hašto, 2005) má 
individuální vazba dítěte na matku svoje zárodky už před 3. 
měsícem, poté stoupá, aby v 9. měsíci dosáhla vrcholu a 
tento stav zůstává zachován až do 3. roku. Od 3. do 15. 
roku se pomalu intenzita vazby mírní přibližně na polovinu 
a takto přetrvává po celý život. Pro dítě jsou důležité 
zejména dvě zkušenosti. První z nich spočívá v tom, že je 
mu od narození k dispozici hlavní pečující osoba (zpravidla 
matka), která je svou přítomností a způsobem pečování 
důvěryhodná, a umožňuje tak primární proces budování 
vztahové vazby. Co se druhé zkušenosti týče, od počátku 2. 
roku spočívá úloha rodičů především v podpoře exploračního 
chování dítěte, jeho touhy po informacích, tendenci hrát si 
a také v jeho povzbuzování. Rodiče by měli působit 
v individuální i sociální oblasti jako vzor, který je možné 
napodobovat. Vlastní hraní s jinými dětmi navazuje na tyto 
fáze. Naopak úzkost brání vývoji k samostatnosti, hravému 
chování a zvědavosti. Frustrace bezpečné vztahové vazby, 
nejistota a odloučení v dětství jsou živnou půdou pro 
úzkost, neklid, nedůvěru a agresi.

Jiný významný etolog S. Eibl-Eibesfeld (Hašto, 2005) 
chápe matku a dítě jako dva aktivní partnery. V souladu 
s Bowlbym uvádí, že dítě má pud navazovat osobní pouto se 
vztahovou osobou. Rozhodující je při tom matčina náklonnost 
k ditěti, polibky, komunikační dialogy atd. Každé dítě 
potřebuje tímto způsobem integrující a stále spolehlivě 
dostupnou vztahovou osobu. Při jejim vzdálení dítě pociťuje 
separační úzkost. Dítě si vytváří vazby i na dalši vztahové 
osoby, jako je otec, sourozenci, prarodiče, tety aj. Eibl-
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Eibesfeld považuje tyto vazby za velmi příznivé pro vývoj 
dítěte. Označuje je jako vedlejší vztahové vazby.

Svou teorii odvozenou z pozorování, etologických i 
dalších studií Bowlby (Hašto, 2005) nazval Teorií vztahové 
vazby. Bowlby upozorňuje, že tato teorie se zabývá stejnými 
fenomény, které se v psychoanalýze označuji pojmy „potřeba 
závislosti" nebo „objektové vztahy" či „symbióza a 
individuace". Teorie vztahové vazby se ovšem od 
psychoanalytických výkladů v mnoha ohledech odlišuje.

5.3.2 Základní pilíře teorie vztahové vazby

Základní strukturu teorie vztahové vazby je možné 
rozdělit do několika části. Ústřední teze této teorie 
spočívá v předpokladu „geneticky naprogramovaného 
repertoáru chování, který nás, ve vhodném prostředí, více 
či méně silně zaměřuje na příslušnou hlavní osobu. Tato 
potřeba blízkosti má kromě toho funkci chránit dítě od 
batolícího věku před nebezpečím, to souvisí s evoluční 
adaptací člověka, původně se zřejmě jednalo o ochranu před 
nebezpečím od dravé zvěře" (Hašto, 2005, s. 69).

Chování v rámci vztahové vazby je tedy taková forma 
chování, kdy dítě nebo dospělý dává přednost blízkosti 
s určitou osobou, vyžaduje tuto blízkost a udržuje ji.
Velmi často je osobou, na kterou je vztahová vazba 
zaměřena, matka. Dítě pomocí zraku a sluchu zjišťuje, kde 
se klíčová osoba právě nachází, dochází k výměně pohledů a 
pozdravů. Pokud již má dítě k dispozici lokomoci, následuje 
klíčovou osobu nebo se jí přidržuje a tulí se k ní. Na 
přílišnou vzdálenost reaguje voláním, křikem nebo pláčem, 
což většinou způsobí, že se klíčová osoba začne o dítě
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zajímat a starat. V případě zdravého vývoje dítěte nejprve 
dochází k vybudování emoční vztahové vazby k rodiči.

Tyto formy chování a vazby, které při nich vznikají, 
nejsou ohraničeny pouze na období dětství, nýbrž zůstávají 
přítomné a aktivní po celý životní cyklus. Chování zaměřené 
na vytvoření vztahové vazby a chování při již vytvořené 
vazbě má instinktivní povahu. Cílem chování v rámci 
vztahové vazby je udržovat komunikaci a určitý stupeň 
blízkosti ke klíčové osobě. Projevy zvyšující kvalitu vazby 
se aktivují pouze tehdy, je-li to potřeba, např. v cizím 
prostředí, při ohrožení, pokud je klíčová osoba nedostupná 
nebo nereaguje. Tato aktivace naopak ustává, pokud je 
prostředí důvěrně známé, klíčová osoba je neustále 
k dispozici a uspokojivě reaguje (Hašto, 2005).

K chování při již konstituované vztahové vazbě je 
komplementární pečovatelské chování, a to zpravidla rodiče 
vůči dítěti, ale může se také jednat o komplementaritu mezi 
dvěma dospělými, zejména v obdobi nemoci, stresu nebo 
stáří. Při vytváření, udržování, přerušování a obnovování 
vztahové vazby vzniká velké množství silných emocí.
Navázání vztahové vazby se dá rovněž popsat jako zamilováni 
a udržováni vazby jako láska. Přítomnost klíčové osoby 
vyvolává radost. Hrozba ztráty vyvolává úzkost a faktická 
ztráta smutek, při čemž obě situace s velkou 
pravděpodobnosti vyvolají také zlost. Stabilní trvání 
vztahové vazby člověk prožívá jako zdroj jistoty, bezpeči, 
klidu a pohody (Hašto, 2005).
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5.3.3 Typologie vztahové vazby podle Ainsworthové

Bowlbyho nejbližší spolupracovnice, Mary Ainsworth, se 
zabývala zkoumáním prvních „objektových vztahů" děti. 
Longitudinálně sledovala řadu párů ditě - matka v průběhu 
prvního roku života, a poté hodnotila kvalitu vztahu dítěte 
k matce. Vycházela z předpokladu, že vztah dítěte k matce 
je zdrojem jeho pocitu jistoty a bezpečí, a že se tedy 
kvalita vztahové vazby k matce projeví především ve 
stresové situaci, poněvadž stres aktivuje vztahový systém. 
Ainsworthová testovala vztahovou vazbu dítěte na matku 
prostřednictvím následujícího experimentu. Matka a dítě 
jsou v laboratorní místnosti společně s cizím člověkem a 
matka má instrukci hrát si s dítětem, jak je pro ni a dítě 
běžné. Potom matka na tři minuty opustí místnost, vrátí se, 
za tři minuty opět odejde na tři minuty a opět se vrátí. Za 
takových podmínek se podle autorky dá dobře pozorovat 
typické chování dítěte (Hašto, 2005).

Projevy jednotlivých dětí se lišily zejména chováním 
po návratu matky. Na základě těchto reakci Ainsworthová 
(Langmeier, Krejčířová, 1998) rozdělila děti do tři skupin 
podle typu vazby k matce:

Jistá/ bezpečná vazba. Děti s jistou vztahovou vazbou 
měly po matčině návratu radost, vyhledávaly její blízkost a 
kontakt s ní, chtěly se chovat a později se opět vrátily ke 
hře. Všechny děti byly sledovány i v dalšim období a 
ukázalo se, že děti s jistou vazbou byly v předškolním věku 
hodnoceny jako sebejistější, lépe navazovaly vztah 
s učitelkou ve školce a měly celkově méně problémů 
v chování než děti s jiným typem vztahové vazby. Jejich 
matky byly v průběhu prvního roku života dítěte hodnoceny 
jako citlivě reagující na signály dítěte.
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Nejistá vazba. Ainsworthová dělí tuto kategorii na dvě 
podkategorie; na nejistě-vyhýbavou vazbu a na nejistě- 
ambivalentní vazbu.

• Nejistě-vyhýbavá vazba. Tímto typem 
Ainsworthová označila vazbu dětí, které se po 
návratu matce spíše vyhýbaly. V jejich chování 
nebyl zaznamenán žádný zvláštní stres, když 
byla matka nepřítomná. Na pobízení 
experimentátorů pokračovaly v aktivním 
zkoumání experimentální místnosti a hraček. 
Zvnějšku se na nich nedaly pozorovat známky 
hněvu či úzkosti. Když se matka vrátila, 
ignorovaly ji, nebo se dokonce aktivně 
vyhýbaly její blízkosti. V domácím prostředí u 
nich byly pozorovány epizody nepředvídatelné 
agrese vůči matce. Matky byly v průběhu 
prvního roku života dítěte hodnoceny jako málo 
citlivé s nápadnou tendencí odmítat fyzický 
kontakt s dítětem. V průběhu druhého a třetího 
roku se od ostatních matek lišily nedostatkem 
projevů emocí.

• Nejistě-ambivalentni vazba. Tyto děti 
po ukončení separace sice vyhledávaly fyzický 
kontakt s matkou, ale současně dávaly vůči ni 
najevo zlost a vzdor. Často byly skleslé už 
před prvnim odloučením a báli se cizího 
člověka, přestože se choval přátelsky. Po dobu 
matčiny nepřítomnosti byly extrémně 
znepokojené. Jejich matky byly rovněž 
hodnoceny jako méně citlivé v průběhu prvního 
roku života ditěte.
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Dalši typ nejisté vazby, o něco později, popsala 
žačka a spolupracovnice Ainsworthové, Mary Main (Hašto, 
2005). Na základě zkušenosti, že 13% dětí nedokázala 
zařadit do žádného typu vazby podle typologie Ainsworthové, 
vytvořila samostatnou kategorii pro tyto děti, kterou 
pojmenovala jako dezorganizovanou vazbu.

• Dezorganizovaná/ dezorientovaná vazba.
Mainová popisuje, že děti s timto typem vazby 
v přítomnosti vztahové osoby ustrnou v pohybu 
a ve tváři maji výraz jako při transu, někdy 
stereotypně pohupují rukama. Při strachu 
z cizího člověka se vzdálí od rodiče a opřou 
si hlavu o stěnu. Při odloučení se dívají na 
dveře a křičí za vztahovou osobou. Při jejím 
návratu se v tichosti odvrátí. Často se 
jednalo o děti, které jejich rodiče týrali.

Tento pokus se mnohokrát v různých obměnách i v 
různých kulturách opakoval a jeho závěry byly ve většině 
případů potvrzeny. Současně se ukázalo, že u mnoha dětí 
lze od počátku stejným způsobem hodnotit vztahy k dalšim 
důležitým osobám v rodině, přitom kvalita vztahové vazby 
dítěte k různým lidem bývá odlišná. Jaký význam to má 
pro dalši vývoj dítěte zůstává dosud nejasné. Zřejmé je 
pouze to, že v těch případech, kdy má dítě od počátku 
větší příležitost k četným sociálním interakcím, lépe 
přijímá v případě nutnosti náhradní mateřskou osobu a 
také méně výrazně reaguje na narození mladšího 
sourozence. Velmi významný je bezesporu, již 
v kojeneckém věku, i vytvářející se vztah s otcem. 
Kvalita interakce otec - ditě pravděpodobně podstatně 
ovlivňuje sociální reaktivitu dítěte (Langmeier, 
Krejčířová, 1998).
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Bowlby (Hašto, 2005) interpretuje empirické výzkumy 
tak, že rodičovský výchovný styl rozhodujícím způsobem 
formuje, jaký individuální typ vztahové vazby se u 
ditěte vyvine. Jistá vazba, při které dítě ví, že 
ve stresových a úzkost vyvolávajících situacích se může 
spolehnout na rodičovskou emoční podporu, je podle všeho 
předpokladem zdravého vývoje dítěte. Tuto podporu 
poskytuje v prvních letech života především matka, která 
se tak pro dítě stává bezpečnou základnou. Základem pro 
to, aby matka mohla fungovat jako bezpečná základna je 
její „jemnocitná reaktivita". Tento pojem, který 
zdomácněl v literatuře o vztahové vazbě, označuje 
chování matky, která diferencovaně a přiměřeně reaguje 
na signály dítěte, je mu láskyplně nakloněna, chrání jej 
a konejší. Děti s jistou vazbou jsou veselé, 
spolupracující, kreativní, oblíbené a schopné se 
přizpůsobit.

Úzkostně-vyhýbavá vazba se podle Bowlbyho (Hašto, 
2005) vytváří u dětí, které vědí, že od svých rodičů 
mohou očekávat pouze odmítání, proto se snaží zříci 
náklonnosti a pomoci. Důvodem často bývá skutečnost, že 
byly v dětství neustále odmítány nebo dokonce týrány či 
zneužívány, anebo strávily delší čas v dětském domově. 
Děti s úzkostně-ambivalentní vazbou žijí v nejistotě, 
zda se mohou na matku spolehnout, takže u nich roste 
strach z odloučeni, nechtějí se od matky odtrhnout a jen 
zřídka prozkoumávají okolí. Jde o typ vztahové vazby, 
který podle Bowlbyho (Hašto, 2005) vzniká v důsledku 
reálných či hrozících odloučení. Tyto děti působí na 
okolí impulzivně, napjatě, s malou frustračni toleranci, 
anebo pasivně a bezmocně.
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Chování dítěte podle typu vztahové vazby k druhým 
osobám, např. ve školce, vede k určitým 
charakteristickým interakcím, které mohou stabilizovat 
příznivý vývoj nebo naopak konzervovat nepříznivé 
vzorce.

5.3.4 Odloučeni

Odloučeni malého ditěte od matky považuje Bowlby 
(Hašto, 2005) za dramatický příklad pro centrální problém 
psychopatologie, kterým je vznik konfliktu, tak velkého, že 
selhávají normální prostředky pro jeho řešení. Malé děti, 
které se dostávají do nemocnice nebo dětského domova,
pociťují totiž velkou touhu po matce a na druhou stranu
obrovskou zlost. Když se vrátí domů, a tyto jejich emoce
pominou, zoufale se přimknou k matce a jsou stále u ní,
kamkoli se pohne. Některé z těchto dětí matku odmítají a 
vyčítají jí, že je nechala samotné. Takové zkušenosti, 
zvláště pokud se opakuji, vyvolávají u dítěte pocit, že 
není milované, ale odvržené a opuštěné. Touha po blízkosti, 
zoufalství a nenávist se potom mohou projevit ve vztahu 
k osobě, která má ditě v odborné péči. Důsledky takových 
zkušeností přirozeně závisejí na délce odloučení, věku, ve 
kterém k němu došlo a na kvalitě náhradní péče. Pokud jsou 
náhradní pečující osoby pro dítě známé, a dokonce na ně má 
vztahovou vazbu a matka pravidelně udržuje kontakt 
s ditětem, mohou být negativní důsledky minimální nebo 
žádné.

66



5.3.5 Trauma a poruchy vztahové vazby

K narušeni vzorců vztahové vazby podle Bowlbyho 
(Hašto, 2005) může dojit v jakémkoli věku. Nejčastějši 
forma se projevuje přiliš snadným spouštěním projevů 
vztahové vazby. Typickým příkladem je úzkostné připoutání. 
Hlavni determinantou vývoje vztahové vazby a vzorem, podle 
kterého je organizována, jsou zkušenosti s klíčovou osobou, 
které má člověk od novorozeneckého věku až po adolescenci. 
Tyto zkušenosti jsou reprezentovány „vnitřními pracovními 
modely".

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3.3, traumatizace v 
prvních letech života může vést k dezorganizované vazbě. 
Základem tohoto nepříznivého vývoje vazby je fragmentace až 
rozbití vnitřního pracovního modelu vztahové vazby.
K těžkému traumatu dochází v případech, kdy bolest 
způsobuje osoba, ke které má dítě vztahovou vazbu. Patří 
sem všechny formy emočního a fyzického zanedbávání.
Objevuje se stáhnutí do sebe, známky tělesného 
neprospívání, stereotypní pohyby sloužící k autostimulaci a 
někdy také sebepoškozující tendence.

Další traumata mohou být způsobeny opakovanými 
ztrátami vztahových osob v prvních letech života, např. 
úmrtím při nehodě, v důsledku nemoci, během přírodní 
katastrofy, přirozenou smrtí či spácháním suicida. Obzvlášť 
dramatická změna nastává, pokud dítě najednou zůstane 
opuštěné, poté co jediné přežilo (Hašto, 2005).

Bowlby (Hašto, 2005) zastává názor, že jistá vazba 
působí stabilizačně na psychický vývoj, zatimco 
ambivalentní a vyhýbavá vazba poukazuje na poruchu vývoje. 
Na základě práci Bowlbyho, Ainsworthové a Spitze byly
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v roce 1980 definovány reaktivní poruchy vazby, 
v zahraniční literatuře označované jako „reactive 
attachment disorders". Tyto poruchy je možné nalézt v 
mezinárodni klasifikaci nemocí ICD-102 pod označením 94.1. 
Jedná se o reaktivní poruchu příchylnosti v dětství a 
dizinhibovanou příchylnost v dětství.

5.3.6 Vazba v adolescenci a dospělosti

Bowlby (Hašto, 2005) uvádí, že v dětství a adolescenci 
vyvinuté modelové představy o osobách, ke kterým měl 
jedinec vytvořenou vztahovou vazbu, a také představy o sobě 
z tohoto obdobi, mají tendenci přetrvávat po celou dobu 
dospělosti. V důsledku toho má jedinec sklon přizpůsobit 
každou novou osobu, ke které si vytváři vztahovou vazbu, 
svému existujícímu modelu. Zpravidla se jedná o model 
matky, otce, jiné pečující osoby nebo sebe. Pokouší se o to 
opakovaně i poté, co se ukazuje, že je tento model 
nevhodný. Jedinec též očekává, že se tyto osoby k němu 
budou chovat a vnímat jej v souladu s jeho sebepojetím. 
Taková očekávání vedou k rozličným, realitě neodpovídajícím 
představám o druhých. Toto Bowlbyho pojetí se překrývá 
s konceptem přenosu, jak je chápán v hlubinné psychologii 
(Hašto, 2005).

Bowlbyho teorie vztahové vazby umožnila uspořádat 
množství dosavadních klinických pozorování a zároveň 
podnítila k dalšímu velmi plodnému výzkumu. Významnými 
nástroji pro takový výzkum jsou metody přímého pozorování 
chování dětí ve strukturovaných situacích, které se obvykle 
filmují a důkladně vyhodnocuji. Mohou se opakovat, když je

2 International Statistical Classification o f  Diseases and Related Health Problems.
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dítě starší. Jde vlastně o metodiku, kterou používá 
etologie.

Pro klasifikaci typů vztahové vazby u dospělých je 
významný dotazník pro strukturované interview, při čemž se 
upouští od etologického přímého pozorování a údaje se 
získávají prostřednictvím verbální komunikace. Kromě obsahu 
verbálních informaci se také posuzuje jejich formální 
stránka. Tento nástroj vypracovala Mainová (1985).
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6. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ „VAZBA NA RODINU NEZLETILÝCH 
BEZ DOPROVODU"

Teoretickým rámcem pro výzkumné šetření je 
předcházející část práce, ve které byla jednak popsána 
problematika nezletilých bez doprovodu ve vztahu 
k pobytu v ústavní péči na území České republiky, a 
jednak teorie vztahové vazby. Ústřední tezí této teorie 
je tvrzení, že vazby z dětství ovlivňují vytváření vazeb 
v průběhu celého dalšího života. Za nejvýznamnějši je 
považována vazba na matku. Podstatnou součástí teorie je 
také téma odloučeni a ztráty. V teorii je tedy 
zpracováno hned několik témat, která jsou zásadní pro 
nezletilé bez doprovodu, jenž byli odloučeni od svých 
rodinných příslušníků a dalších blízkých osob.

Výzkumné šetření bylo uskutečněno formou 
kvalitativních rozhovorů s klienty ZDC na podzim roku 
2007.

6.1 Cil výzkumného šetřeni, hypotézy a indikátory

Cílem výzkumného šetření je zmapovat vazby na rodinu a 
další klíčové osoby nezletilých bez doprovodu.

K naplněni stanoveného cíle je podle mého názoru 
nezbytné zjistit, jaké vazby na rodinu měli nezletilí bez 
doprovodu ve svém původním prostředí, zda tyto vazby 
přetrvávají po příchodu do ČR a jak se dále vyvíjejí. A 
také, zda si nezletilí v rámci adaptace na nové prostředí a 
odloučení od rodiny vytvářejí nové vazby, popř. k jakým 
osobám. A v neposlední řadě, jaká je kvalita těchto vazeb 
v porovnáni s vazbami na původní prostředí.
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Hypotézy

K naplněni stanoveného cíle by mj. měla směřovat 
formulace následujících 9 hypotéz.

Hypotéza č. 1: Vazba nezletilých bez doprovodu na 
rodinné příslušníky v zemi původu přetrvává.

Hypotéza č. 2: Nejsilnější vazbou nezletilých bez 
doprovodu v původním prostřed! byla vazba na matku.

Hypotéza č. 3: V původním prostřed! nezletilí bez 
doprovodu prožívali jistou vazbu na rodinu.

Hypotéza č. 4: Význam vazeb nezletilých bez doprovodu 
na rodinu v původním prostředí neklesá.

Hypotéza č. 5: Vazby nezletilých bez doprovodu na 
rodinné příslušníky v původním prostředí byly v České 
republice doplněny o vazby nové.

Hypotéza č. 6: Významné vazby si nezletilí bez 
doprovodu vytvářejí k pracovníkům ZDC.

Hypotéza č. 7: Vazby, které si nezletilí vytvářejí 
k osobám ze ZDC, nedosahují kvality vazeb na rodinu.

Hypotéza č. 8: ZDC podporuje vazby svých klientů na 
rodinu.

Hypotéza č. 9: Nezletilí bez doprovodu pobývající 
v ZDC momentálně považují za svůj domov právě toto 
zařízení.
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Indikátory

Ke každé z hypotéz byl stanoven jeden indikátor, jehož 
úkolem je prokázat platnost hypotézy.

Indikátor č. 1: Během rozhovoru vyplyne, že respondent 
mluvi o své rodině s pracovníky zařízeni nebo s ostatními 
klienty, pláče, když mysli na své rodiče, sourozence či 
jiné rodinné příslušníky, zdají se mu o nich sny apod.

Indikátor č. 2: Na otázku č. 2 B): „Kdo ti nejvíce 
chybí?" respondent odpoví: „Máma, maminka, matka,

Indikátor č. 3: Z nabízených variant odpovědí na 
otázku č. 2 C) respondent vybere odpověď a) byli jsme si 
velmi blizci; nebo b) byli jsme si blízcí.

Indikátor č. 4: V odpovědi na otázku č. 9 A) „Koho 
v současné době považuješ za svou rodinu?" respondent 
označí totožné osoby, jež jmenoval v odpovědi na otázku č.
1 C) „Kdo patřil v této době mezi členy tvé rodiny?"

Indikátor č. 5: Na otázku č. 6 A) respondent odvěti 
kladně či přímo uvede, o které osoby se jedná.

Indikátor č. 6: V reakci na otázku č. 7 B) „Jak vnímáš 
zdejší pracovníky?" zazní, že respondent vnímá pracovníky 
zařízení jako svoji rodinu, přátele, citové zázemí nebo 
jiným způsobem, jenž poukazuje na pravděpodobnou existenci 
vztahové vazby k některému z pracovníků.

Indikátor č. 7: V mapě vztahů budou osoby z původního 
prostředí zakresleny vždy blíže respondentovi než 
pracovníci ZDC.
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Indikátor č. 8: Z odpovědi respondenta na otázku č. 3 
vyplyne, že v ZDC má minimálně jedenkrát za měsic 
realizovatelnou možnost se spojit se svou rodinou 
prostřednictvím internetu, telefonu, pošty nebo se osobně 
setkat či navázat kontakt jiným způsobem.

Indikátor č. 9: Na otázku č. 8 respondent odvěti, že 
v současné době považuje za svůj domov ZDC.

6.2 Výběr zařízeni

Po vzniku ZDC jsou všichni nezletilí bez doprovodu 
legálně pobývající na území ČR umísťováni do tohoto 
zařízení, jak již bylo podrobně popsáno v kapitole 3.1. 
Výzkumné šetření tedy bude zaměřeno právě na klienty ZDC.
V tomto ohledu je výhodou, že patřím do týmu pracovníků 
tohoto zařízení. Pracuji zde od ledna 2005 jako 
vychovatelka. To mi velmi usnadní přístup na všechna 
pracoviště ZDC. Znovu připomenu, že těmito pracovišti jsou 
diagnostický ústav v Praze 5, dětský domov sdružený 
s výchovným ústavem v Hřiměždicích u Příbrami a studentské 
oddělení v Praze 4.

6.3 Metodologie

Vazby na rodinu nezletilých bez doprovodu budou 
mapovány metodou kvalitativního dotazování s využitím 
techniky rozhovoru pomocí návodu.

Získávání dat bude probíhat prostřednictvím série 
rozhovorů s klienty ZDC. Bude použit model rozhovoru podle
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návodu (viz Příloha č. 1). Důvodem volby výzkumné techniky 
rozhovoru pomocí návodu je možnost vést s klienty 
neformální rozhovor. V jeho rámci lze dle návodu položit 
předem připravené otázky. „Návod k rozhovoru představuje 
seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview 
probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na 
všechna pro tazatele zajímavá témata". Záleží na tazateli, 
v jakém pořadí bude informace získávat. Může přizpůsobit 
formulaci otázek podle toho, jak se rozhovor vyvíjí. 
Současně však probíhají rozhovory strukturovaně, což 
umožňuje jejich srovnání. Technika rozhovoru podle návodu 
„pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje 
dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a 
zkušenosti" (Hendl, 2005, s. 157).

S ohledem na časté obavy klientů, aby v průběhu jejich
pobytu v zařízení nebyly zneužity informace o jejich osobě,
jsem vyloučila možnost zachytit rozhovory prostřednictvím 
audiozáznamu. Odpovědi respondentů budou v průběhu 
rozhovoru ručně zapisovány. Shromážděná data budou následně 
doslovně přepsána na PC a podrobena analýze, zejména ve
vztahu k hypotézám a indikátorům.

Samotným rozhovorům předcházela příprava scénáře 
rozhovoru, který obsahuje seznámení s tématem a účelem 
výzkumného šetření, okruhy otázek pro návod k rozhovoru, 
jenž se může v průběhu výzkumného šetření měnit v zájmu 
získání potřebných informacích a instrukci pro techniku 
vytvoření mapy vztahů (viz Příloha č. 2). Tato technika je 
úvodní částí rozhovoru. Jejím účelem je jednak naladit 
respondenta na téma rozhovoru, a jednak je jedním 
z indikátorů. Tato technika byla inspirována ekomapami 
podle Matouška (2003a).
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Před zahájením vlastního šetření byly provedeny 
pilotní rozhovory se třemi klienty, kteří nebyli zařazeni 
do vzorku respondentů. Na základě těchto pilotních 
rozhovorů byly modifikovány nedostatečně srozumitelné 
otázky a dvě nové otázky byly do návodu k rozhovoru 
přidány.

Vyhodnocení výsledků šetření bude provedeno analýzou 
provedených a transkribovaných rozhovorů s následným 
zhodnocením platnosti hypotéz na základě indikátorů.

Výzkumné šetření proběhne v pěti fázích. První fází je 
sběr dat, poté následuje fáze transkripce těchto dat. Třetí 
fáze zahrnuje především analýzu transkribovaných dat 
a následné posouzení platnosti hypotéz. Vyhodnocení 
výsledků je čtvrtou fází. Cílem poslední fáze je stanovení 
závěrů.

Přínos výzkumného šetření spatřuji ve zmapování 
původních i současných vazeb nezletilých bez doprovodu v 
ČR. Pokud je mi známo, nebylo takové šetření doposud 
provedeno.

Oblast vztahů je pro nezletilé bez doprovodu velmi 
citlivou oblastí. Jednak jsou odloučeni od blízkých osob 
v zemi původu, a jednak je pro ně navazování nových vztahů 
spojeno s mnoha komplikacemi. Těmi jsou zejména jazyková 
bariéra, kulturní i vzhledová odlišnost, předsudky místních 
lidí vůči cizincům i samotný pobyt v ústavní péči, který 
omezuje jejich volný pohyb atd. Přes evidentní význam 
tohoto tématu jsou vztahy klientů v ZDC systematicky 
zkoumány pouze při příjmu do zařízení prostřednictvím 
sociální anamnézy. V průběhu pobytu se tyto vazby dále 
zkoumají pouze nahodile. Výzkumné šetření by významným
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způsobem mohlo obohatit a zkvalitnit přístup k této 
problematice, případně se stát podkladem pro vypracování 
metodiky pro tuto oblast práce s klienty v ZDC.

6.4 Soubor respondentů

Základním souborem výzkumného šetření jsou nezletilí 
bez doprovodu v České republice. Jak již bylo řečeno, 
všichni nezletilí bez doprovodu legálně pobývající na území 
ČR jsou umístěni v ZDC. Proto je šetření zaměřeno právě na 
klienty tohoto zařízení. V současné době pobývá v zařízení 
celkem 46 klientů. Šetření bude probíhat na všech třech 
pracovištích ZDC, kterými jsou diagnostický ústav, dětský 
domov s výchovným ústavem a studentské odděleni. Výběrový 
soubor bude stanoven prostřednictvím systematického výběru. 
Do souboru bude vybrán každý druhý klient zařízeni. Tak 
budou rozhovory uskutečněny s 50% klientů ZDC, tedy s 
polovinou všech nezletilých bez doprovodu v ČR.

Systematický výběr vzorku bude proveden na základě 
seznamu klientů ZDC podle data jejich příchodu do zařízení, 
což zajistí účast na šetření klientů v počátečních i 
pozdějších fázích pobytu v ZDC. Domnívám se, že právě čas 
bude významně ovlivňovat současný stav vazeb nezletilých 
bez doprovodu na rodinu v zemi původu i navazování nových 
vazeb v ČR.
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Po uskutečněni výběru se vzorek respondentů skládá 
z 23 klientů ZDC. Znaky respondentů jsou uvedené 
v následujících tabulkách.

Pohlaví Počet respondentů
žena 5
muž 18
Tabulka o . 1: Respondenti dle pohlaví.

Věk Počet respondentů
do 6 let 1
6; 1 - 10;0 let 1
10;1 - 14;0 let 2
14;1 - 17;0 let 5
16;1 - 20;0 let 14
Tabulka č . 2: Respondenti dle věku.

Země původu Počet respondentů
Afghánistán 1
Čína 2
Gruzie 1
Kamerun 1
Kongo 2
Mongolsko 2
Nepál 2
Slovenská republika 5
Somálsko 2
Sýrie 1
Turecko 1
Vietnam 3
Tabulka č. 3: Respondenti dle země původu.

Pracoviště ZDC Počet respondentů
diagnostický ústav 5
studentské odděleni 4
dětský domov a výchovný ústav 14
Tabulka č. 4: Respondenti dle pracoviště ZDC
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6.5 Výsledky výzkumného šetřeni

Z dvaceti tří členného vzorku respondentů se podařilo 
uskutečnit rozhovor s 20 z nich, což vzhledem k lokálnímu 
odloučení pracovišť ZDC a rozmanitému programu jeho 
klientů, považuji za úspěch.

Výsledky šetření budou stanoveny na základě analýzy 
transkribovaných dat získaných během rozhovorů a následného 
ověření platnosti hypotéz prostřednictvím indikátorů.

H1: „Vazba nezletilých bez doprovodu na rodinné 
příslušníky v zemi původu přetrvává" se ze 100% potvrdila.
Z rozhovorů jednoznačně vyplynulo, že vazba na rodinu u 
respondentů přetrvává. Respondenti mluvi o svých rodinných 
příslušnících s ostatními klienty, pracovníky ZDC i dalšími 
osobami. V různé intenzitě na ně vzpomínají, někteří z nich 
při vzpomínkách pláčou, jiným se o rodině zdají sny.
Všichni svou rodinu více či méně postrádají.

H2: „Nejtěsnější vazbou nezletilých bez doprovodu v 
původním prostředí byla vazba na matku" se potvrdila ve 
více než polovině případů, přesněji v 65 %. Tomuto procentu 
respondentů ze všech rodinných příslušníků nejvíce chybí 
matka, což poukazuje na nej těsnější vazbu právě na osobu 
matky. 15% klientů z těchto 65 % chybí nejvíce matka, 
přestože před mnoha lety zemřela.

U 35% respondentů se tato hypotéza nepotvrdila. 15% 
respondentů z těchto 35% rovněž zemřela matka. U zbylých 
20% lze usuzovat na nejtěsnější vazbu k babičce (3x), k 
otci (lx), k sestře (lx), k tetě (lx) a ke kamarádovi (lx). 
Jako překvapivá se může jevit skutečnost, že mezi klíčovými 
osobami figuruje otec pouze v jediném případě. Ovšem dvěma
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třetinám respondentů, u kterých se neprokázala nej těsnější 
vazba na matku, otec zemřel, což poněkud zkresluje 
představu o vazbě těchto nezletilých na otce. Předpokládám, 
že nebýt tohoto smutného faktu, byla by vazba na otce 
zastoupena častěji.

Potvrzení či vyvrácení této hypotézy pravděpodobně 
podstatným způsobem ovlivnila skutečnost, že 25% všech 
respondentů zemřel jeden z rodičů (v polovině případů 
matka, v polovině případů otec) a 10% zemřeli oba dva 
rodiče.

H3: „V původním prostřed! nezletilí bez doprovodu 
prožívali jistou vazbu na rodinu" se potvrdila z 90%, kdy 
12 respondentů označilo svůj vztah s rodinou kategorii a) 
byli jsme si velmi blizci a 6 respondentů kategorií b) byli 
jsme si blizci. 8 respondentů zvolilo variantu odpovědi c) 
nebyli jsme si blízcí tak, jak bych si přál/ -a. Žádný 
respondent nevyužil varianty d) měl/ -a jsem bližší vztah/ 
-y k osobě/ osobám vně rodiny. Absolutní většina 
respondentů tedy pravděpodobně v původním prostřed! 
proživala jistou vazbu na rodinu, čemuž nasvědčuji i dalši 
odpovědi respondentů. U 10% klientů, u kterých se hypotéza 
nepotvrdila, se zřejmě jistá vazba nevytvořila nebo byla 
narušena odmitánim respondenta ze strany rodiče, který si 
po smrti otce/ matky respondenta našel nového partnera a 
respondent se stal v rodině nežádoucím.

H4: „Význam vazeb nezletilých bez doprovodu na rodinu 
v původnim prostřed! neklesá" se potvrdila pouze u 55% 
respondentů, kteři v odpovědi na otázku: „Koho v současné 
době považuješ za svou rodinu?" jmenovali osoby ze svého 
původniho rodinného prostřed!, tudiž se tato odpověď 
shodovala s tou na otázku č. 1: „Kdo v této době patřil
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mezi členy tvé rodiny?". V tomto počtu jsou zahrnuti i dva 
respondenti, kteří v odpovědi uvedli svou původní rodinu 
spolu s osobami ze současného prostředí.

45% respondentů, u kterých se hypotéza nepotvrdila, 
považuje v současné době za svou rodinu vychovatele ze ZDC 
(7x), kamarády (4x) - tyto dvě varianty se zpravidla 
objevovaly ve vzájemné kombinaci, dále hostitelskou rodinu 
(3x) a Boha (2x - z toho lx tak odpověděl respondent 
hlásící se k hinduismu a lx respondent vyznávající islám).

V této oblasti jistě hraje významnou roli čas. 
Respondenti, kteří pobývají v ZDC po kratší dobu (všichni 
klienti diagnostické části zařízení a většina klientů 
dětského domova ZDC v ranější fázi pobytu) jsou stále silně 
připoutáni ke svým blízkým v původním prostředí. Oproti 
tomu u klientů, kteří v ZDC pobývají delší dobu, ať už 
v dětském domově či na studentském odděleni, je patrný 
pokles významu vazeb na původní prostředí a stoupající vliv 
vazeb na osoby v novém prostředí.

H5: „Vazby nezletilých bez doprovodu na rodinné 
příslušníky v původním prostředí byly v České republice 
doplněny o vazby nové" se potvrdila z 80%. Převážná většina 
respondentů navázala po příchodu do ČR nové vazby. Vztahy 
respondentů k osobám, které poznali v ČR se vyznačují tím, 
že jim respondenti důvěřují, mají je rádi, dostává se jim 
od nich podpory a pomoci. Těmito osobami jsou zejména 
vychovatelé ze ZDC (7x), dále kamarádi pocházející ze 
stejné země původu (5x), přibuzni (4x), hostitelská rodina 
(3x), kamarádi ze ZDC (3x), „miláček" (2x), kamarádi 
pocházející z ČR (2x), učitel SŠ (lx), ředitel ZDC (lx) a 
nová rodina (lx), v tomto ojedinělém případě byl klient ZDC 
svěřen do péče pracovnice ZDC.
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H6: „Významné vazby si nezletilí bez doprovodu 
vytvářejí k pracovníkům ZDC" se v 85% případů potvrdila, 
když tento počet respondentů odpověděl, že vnímá pracovníky 
ZDC jako svoji rodinu, kamarády, lidi, které má rád, kteří
jsou mu blízcí nebo je vnímá podobným způsobem, jenž
poukazuje na pravděpodobnou existenci citové vazby.

Zbývajících 15% si tuto vazbu zjevně nevytvořilo.
Jeden respondent se dokonce vyjádřil, že ho pracovníci ZDC 
„zničili", protože „musim chodit do školy, málo se tam 
naučim, chci chodit do český školy, tam jsem chodil, to 
bylo dobrý...nemůžu hrát fotbal...nemůžu nic". Jiný klient (na 
otázku, zda má rád pracovníky ZDC): „...nemám rád, jsou 
normální, kdyby tady nebyli, tak tady taky nejsem, spím 
někde venku, hlavně že tu jsou."

H7: „Vazby, které si nezletilí vytvářejí k lidem ze
ZDC, nedosahují kvality vazeb na rodinu" se potvrdila jen 
z 50%, kdy respondenti zakreslili v mapě vztahů své rodinné 
příslušníky bliže sobě než pracovníky ZDC. U poloviny 
respondentů tedy pravděpodobně kvalita vazeb na osoby v ZDC 
nedosahuje, ani přes dlouhodobé odloučeni, kvality vazeb na 
rodinu.

Naopak je tomu u 40% respondentů, kteří nakreslili 
blíže sobě osoby ze ZDC. 10% respondentů mělo tyto osoby 
přibližně ve stejné vzdálenosti, tudíž je kvalita těchto 
vazeb zřejmě srovnatelná.

H8: „ZDC podporuje vazby svých klientů na rodinu" se 
stoprocentně potvrdila, poněvadž všichni respondenti 
vypověděli, že mají možnost, které mohou reálně využít nebo 
ji využívají, se spojit se svou rodinou alespoň lx za měsíc
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prostřednictvím internetu, pošty, telefonu nebo se mohou 
navštívit. Většina klientů kontaktuje svou rodinu pomoci 
elektronické pošty. Někteří jsou s rodinnými příslušníky 
v každodenním kontaktu, jiní trpí, protože se jim nedaří se 
s rodinou spojit i několik měsíců. V případech, kdy je 
jedinou možností spojení telefon, je kontakt omezen 
finančními možnostmi respondenta i ZDC.

H9: „Nezletilí bez doprovodu pobývající v ZDC 
momentálně považuji za svůj domov právě toto zařízení" se 
potvrdila pouze v 35% případů, kdy respondenti označili 
jako svůj současný domov, byť jen dočasný, ZDC. Jeden 
z respondentů na otázku, zda v současné době existuje 
místo, které je pro něj domovem, odpověděl: „modrá škola 
(ZDC), protože nemám domov, potom možná budu mit domov". 
Jiný respondent: „Permon (ZDC), když neni Permon, tak 
nevim." Jiná odpověď zněla: „můj domov je Permon, je pro mě 
hezkej, mám tady hračky."

Oproti tomu 40% respondentů považuje za svůj domov 
původní prostředí, ze kterého do ZDC přišli. I když je 
jejich původní domov nedostupný, představují si pod pojmem 
domov něco jiného než je ZDC. Na druhou stranu si 
uvědomují, že jim ZDC poskytuje dobré zázemí. Na otázku:
„Co pro tebe znamená ZDC", jeden z respondentů odpověděl: 
„...aspoň něco...kde žiju...kde mám co jíst, spát...lepší než nic, 
ale můj domov je Mongolsko." Rozhodujícím faktorem, který 
určuje, jaké misto respondenti považují za svůj domov, je 
přítomnost klíčových osob z původního prostředí, kterými 
jsou nejčastěji rodiče. Významnou roli hraje i existence 
dostatečné míry soukromí. Domov je pro ně místem, kde se o 
lásku a vybavení nemusejí dělit s mnoha dětmi.
Respondentka: „...tady není domov, tady nemůžu koukat 
televize, kdy chci, nemůžu sama ven, nemám sama pokoj,
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počítač, ...domov je Sýrie, protože tam je máma, táta." Další 
odpověď: „Tady žiju tady, když řikám jdu domů, tak jdu 
Příbram pan S. a pani A., nemůžu řikat, že jsem domů tady, 
modrá škola (ZDC) je pro mě domov, ale mám jenom 
vychovatel, to je jeho práce, ale Příbram mám jako táta a 
mamka (o hostitelské rodině)." Jiný respondent: „...že jsme 
spolu s rodinou...láska, že je to lepši než tady...domov je, 
kde je máma, táta, ale každý je teď jinde."

Zbývajících 25% respondentů odpovědělo, že nemá domov. 
Tady jsou některé z odpovědí tohoto typu: „já nemám žádný 
domov"; „můj domov není nikde"; „nemám domov".

6.6 Závěry výzkumného šetřeni

Výzkumné šetření prokázalo, že vazba na rodinu u 
nezletilých bez doprovodu v ZDC přetrvává. Potvrdilo se, že 
u vice než poloviny těchto nezletilých byla v původním 
prostřed! nejsilnějš! vazba na matku. Překvapivým zjištěním 
bylo, že nejsilnějš! vazba na otce se prokázala jen u 5% 
respondentů. Vyplynulo však, že tuto část výzkumného 
šetřeni významným způsobem ovlivnila skutečnost, že 
podstatné části respondentů zemřel jeden, nebo oba rodiče.

Z rozhovorů je patrné, že absolutní většina 
respondentů v původnim prostřed! prožívala jistou vazbu na 
rodinu. U těch, u kterých tomu tak nebylo, nevytvořeni či 
narušení jisté citové vazby k rodičům způsobily problémy 
v rodině po smrti jednoho z rodičů. Oproti předpokladům se 
ukázalo, že význam vazeb na rodinu v původním prostředí 
zhruba v polovině připadů klesá. Tato necelá polovina 
nezletilých v současné době považuje za svou rodinu osoby, 
které se nacházej! na územ! ČR, nejčastěji se jedná o
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vychovatele ZDC. Z šetření vyplynulo, že ve valné většině 
případů doplnili nezletilí své vazby na původní prostředí o 
nové vazby k osobám, kterým důvěřují a dostává se jim od 
nich podpory. Jedná se zejména o vychovatele ZDC, kamarády 
pocházejíc! ze stejné země původu a příbuzné na území ČR.

Kromě toho, že jsou vazby na pracovníky ZDC v novém 
prostředí nej častěji zastoupeny, jedná se zároveň o vazby 
dosahující nejvyšší kvality, které jsou překvapivě téměř 
v polovině případů srovnatelné s kvalitou vazeb na osoby 
z původního prostředí. Navzdory předpokladům pouhá polovina 
respondentů považuje v současné době za svou rodinu osoby, 
se kterými vyrůstala. U jedné desetiny je pravděpodobně 
kvalita vazeb na původní rodinu a současné klíčové osoby 
srovnatelná. Ze šetření rovněž vyplynulo, že nezletilí bez 
doprovodu považují pracovníky ZDC za rodinu, kamarády, 
lidi, které mají rádi, kterým důvěřují a od kterých se jim 
dostává pomoci.

V souladu s očekáváním vyplynulo, že ZDC podporuje 
vazbu svých klientů na rodinu. Tak to vnímají všichni 
respondenti. Vzhledem k nedostupnosti domácího prostředí 
pro tyto nezletilé, vznikl předpoklad, že za svůj současný 
domov považuji ZDC, ve kterém aktuálně žijí. Tento 
předpoklad se však potvrdil jen u třetiny respondentů.
Druhá třetina považuje za svůj domov i nadále původní 
prostředí, ve kterém žije jeho rodina. U poslední třetiny 
dotázaných bylo zjištěno, že v současné době neexistuje 
místo, které by vnímali jako svůj domov.
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ZÁVĚR

Výběr teorie vazby pro zpracováni tématu nezletilých 
bez doprovodu a jejich vazby na rodinu se osvědčil. Tato 
teorie se, spolu s vlastními zkušenostmi z praxe a poznatky 
kolegů, kteří rovněž pracují s nezletilými bez doprovodu, 
rovněž stala vhodným podkladem pro výzkumné šetřeni. Na 
základě tohoto šetření, jehož cílem bylo zmapovat vazby 
nezletilých bez doprovodu, lze říci, že téma vazeb na 
rodinu a další osoby je pro nezletilé bez doprovodu velmi 
živé a aktuální. Měla by mu tedy být věnována dostatečná 
pozornost, a to zejména pracovníky ZDC, kteří jsou 
specialisty na práci s touto cilovou skupinou. Jak již bylo 
řečeno, ZDC je jediným zařízením tohoto typu u nás a do 
jeho péče jsou soudem svěřováni všichni nezletilí bez 
doprovodu, o jejichž pobytu na území ČR je soud informován.

Z výsledků šetřeni vyplynulo, že zařízení, respektive 
jeho pracovníci, podporují vazbu svých klientů na rodinu. 
Klienti maji možnost rodinu kontaktovat prostřednictvím 
internetu, telefonu, pošty nebo se s ní sejít osobně, ať už 
v prostorách zařízení nebo mimo něj. V realizaci všech 
těchto možností pracovníci klientům aktivně napomáhají. 
Drobná omezení nejsou dána neochotou pracovníků ani 
nevyhovujícími vnitřními předpisy, ale omezenými finančními 
prostředky, se kterými se potýká snad každé ústavní 
zařízení.

Šetření dále ukázalo, že v původním prostředí, ze 
kterého nezletilí do zařízení přišli, prožívali ve většině 
případů jistou vazbu na rodinu. Tato kvalitní vazba 
v dětství jim v současné době, v souladu s teorií vztahové 
vazby, umožňuje navazovat další kvalitní vztahy. Vazbami, 
které si klienti ZDC v novém prostředí vytvářejí nej častěji
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jsou vazby na pracovníky zařízení. Za překvapivé zjištění 
považuji, že tyto vazby v polovině případů pravděpodobně 
dosahují kvality vazeb na rodinné příslušníky v původním 
prostředí z doby, kdy ještě spolu žili pohromadě. Oproti 
tomu význam vazeb na klíčové osoby z původního prostředí 
v současné době klesá. Tím, co tento vývoj vazeb ovlivňuje 
nejvíce, je dlouhodobé odloučení. Dalo by se říci, že zde 
existuje přímá úměra mezi délkou odloučeni od osob 
v původním prostředí a množstvím vazeb vytvářených v novém 
prostředí. Tedy čím je doba odloučení delší, tím více si 
nezletilý vytváří nové vazby. Za to intenzita původních 
vazeb v závislosti na délce odloučení nepřímo-úměrně klesá. 
Čim delši je doba odloučeni, tím menší je intenzita 
původních vazeb.

Vzhledem k faktu, že se jednalo o kvalitativní 
šetření, nelze jeho výsledky příliš zobecňovat. Ve vzorku 
respondentů, se kterými byly v rámci šetření provedeny 
rozhovory, byla ovšem zahrnuta celá polovina všech 
nezletilých bez doprovodu na územi ČR, tudíž lze 
předpokládat, že alespoň v nejobecnější rovině, bude oblast 
vazeb u ostatních nezletilých bez doprovodu podobná.

Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že nej častěji 
si klienti ZDC vytvářejí nové vazby na pracovníky tohoto 
zařízení. To klade na pracovníky zvýšené nároky. Mým 
úmyslem je seznámit pracovníky ZDC s výsledky šetření, aby 
si tohoto faktu byli plně vědomi a mohli tak s ním účinně 
pracovat. V tomto ohledu se mi jako nejefektivnější jeví 
zavedení pravidelné individuální supervize na pracovišti. 
Další oblastí, na kterou by se měli pracovníci ZDC zaměřit 
je podpora kontaktů klientů mimo zařízeni. Zejména bych 
doporučovala podporovat kontakt děti s hostitelskými
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rodinami a aktivně vyhledávat nové hostitelské rodiny pro 
co největši počet děti.

Pracovnici ZDC by tématu vztahových vazeb nezletilých 
bez doprovodu měli věnovat zvýšenou pozornost, a to ve 
všech oblastech práce s klienty. Jako nástroj pro mapování 
vazeb klientů navrhuji využít rozhovor podle návodu (viz 
Příloha č. 1), který byl v této práci použit pro účely 
výzkumného šetřeni, případně jeho modifikaci. Tento 
rozhovor by zřejmě bylo vhodné provádět opakovaně, aby bylo 
možné zachytit vývoj vazeb klientů v průběhu pobytu v ZDC. 
Získaná data o vazbách klientů by se stala součástí 
osobního listu klienta, do kterého jsou v průběhu pobytu 
zaznamenávány veškeré zjištěné skutečnosti o jeho osobě.

Cíl práce považuji za naplněný. Vazby nezletilých bez 
doprovodu se zpracováním teoretické části a výzkumného 
šetřeni podařilo dostatečným způsobem zmapovat. Na základě 
této studie byla zformulována doporučeni pro práci 
s nezletilými bez doprovodu v ZDC, jejichž přínosem je 
zkvalitnění péče o klienty v tomto zařízení

Během výzkumného šetření jsem narazila na dvě témata, 
která by si jistě zasloužila podrobnější prozkoumání. Jedná 
se o téma ztráty a domova. Překvapivým výsledkem je 
zjištění, že 25% zkoumaných klientů ZDC zemřel jeden 
z rodičů a 10% klientů zemřeli oba dva rodiče. Dalším velmi 
smutným dilčim závěrem šetřeni je skutečnost, že třetina 
nezletilých bez doprovodu v ústavní péči v ČR vnímá svou 
současnou situaci tak, že nemá žádný domov. Svůj domov 
v zemi původu museli z různých důvodů opustit a své 
současné bydliště v ZDC nevnímají jako domov zejména 
z důvodu nedostatku soukromí.
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Přiloha č. 1: Scénář rozhovoru s klienty ZDC

Tématem výzkumného šetření je vazba na rodinu, popř. jiné 
osoby, klientů Zařízení pro děti - cizince. Toto šetření je 
součástí diplomové práce a bude probíhat anonymně.

Nakresli prosim mapu svých vztahů (viz Přiloha č. 1). 
Následuje instrukce pro vypracováni techniky. Respondenti mají 
za úkol pomocí barevných značek zakreslit osoby, ke kterým 
mají citovou vazbu, a to v takové vzdálenosti od označení své 
osoby, která vyjadřuje intenzitu citové vazby. Čím je osoba 
respondentovi bližši, tím blíže nakreslí značku s jeho jménem 
nebo jiným označením, ke své značce. Barevně jsou odlišeni 
rodinní příslušníci, osoby ze ZDC a další osoby v ČR. Tak 
vznikne mapa současných sociálních vztahů respondenta.

Na tuto techniku navazuje samotný rozhovor podle návodu, 
který obsahuje následující okruhy otázek.

Okruhy otázek k návodu pro rozhovor:

1. A) Nejprve bych se tě ráda zeptala na období,
kdy jsi ještě byl/ -a malé dítě, na co si vzpomínáš? B)
Kde jsi vyrůstal/ -a? C) A s kým? Kdo v této době patřil
mezi členy tvé rodiny?

2. A) Jaký jsi měl/ -a vztah s matkou, s otcem, se 
sourozenci, popř. s dalšími osobami v rodině? B) Kdo
z nich ti nejvíce chybí? C) Vyber prosím jednu kategorii, 
která nejlépe vystihuje tvůj vztah k rodině:

a) byli jsme si velmi blizcí
b) byli jsme si blízcí



c) nebyli jsme si tak blízcí, jak bych si
přál/ -a

d) měl/ -a jsem bližši vztah/ -y k osobě/
osobám vně rodiny.

3. A) Kde je tvoje rodina v současné době? B) Kolik 
ti bylo let, když jsi je viděl/ -a naposledy? C) Jste
v kontaktu? Jakým způsobem a jak často? Pokud ne, tak 
proč?

4. A) Mysliš na svoji rodinu? B) Pokud ano, co při 
tom citíš?

5. A) Chceš se někdy vrátit ke své rodině? B) A do 
země původu? C) Proč? D) Má tvoje rodina v plánu přijet 
za tebou do ČR?

6. A) Máš v České republice někoho, komu důvěřuješ, 
koho máš rád/ -a, kdo ti pomáhá? B) Pokud ne, na koho by 
ses obrátil/ -a v případě, že bys měl/ -a strach?

7. A) Jak dlouho jsi v Zařízení pro děti - cizince? 
B) Jak vnímáš zdejší pracovníky? C) Co by mohli udělat 
pro to, aby ses tu cítil/ -a lépe?

8. A) Co si představuješ pod slovem domov?
B) Existuje teď na světě nějaké místo, které je pro tebe 
domovem? C) Co pro tebe znamená Zařízení pro děti - 
cizince?

9. A) Koho v současné době považuješ za svou 
rodinu? B) Jsou to stále ti lidé, se kterými jsi 
vyrůstal/ -a?



Přiloha č. 2: Mapy vztahů vytvořené respondenty v rámci
výzkumného šetřeni
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Obrázek č. 1: Mapa vztahů respondenta č. 6.
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brázek č. 2: Mapa vztahů respondenta č. 10.



Obrázek č. 3: Mapa vztahů respondenta č. 12.
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Obrázek č. 4: Mapa vztahů respondenta č. 16.
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Obrázek č. 6: Mapa vztahů respondenta č. 22.


