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Anotace bakalářské práce 
 

„Jak se žije dětem v dětském domově a jak tráví svůj volný čas dětí“ 
 

Tato bakalářská práce má dvě části – teoretickou a praktickou.  V první části se snažím ukázat, 

jak žijí děti v dětském domově. Pracovníci dětského domova se snaží děti  motivovat a vést k  

určitým  zájmům. Pomocí druhé výzkumné části této práce  zjišťuji, jaké mají tyto děti zájmy 

a záliby. Cílem mojí práce je tedy podat ucelený obrázek o životě dětí v dětském domově, a to 

včetně toho, jak tráví svůj volný čas. Prostřednictvím výzkumu, provedeného pomocí 

dotazníku u 64 dětí ze tří různých dětských domovů, mohu tvrdit, že dětské domovy nabízejí 

dětem dostatečné množství volnočasových  aktivit. Dětské domovy  umožňují   dětem   výběr   

ze  sportovních,  rekreačních  a odpočinkových   činností  a  existuje  zde  i   pestrá   nabídka   

různých   tradičních   i alternativních  kroužků. Děti z nabízených možností nejvíce 

upřednostňují projevy aktivity a tvořivosti. Z tohoto  pohledu považuji cíl práce za splněný.  

Prostřednictvím mé bakalářské práce se mi naskytla možnost porovnat zájem 

dětí o jednotlivé volnočasové činnosti a získat tak ucelenější  přehled o 

zájmech a potřebách dětí v dětských domovech.  

 

 

Klíčová slova: 
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Abstract of the Bachelor Thesis  
 
“How children live in Children´s Homes and how they spend their leisure time” 

 

This work is divided in two parts – theoretical part and research. In the first part I would like 

to show the life of children in Children´s Homes. The employees of Children´s Homes try to 

motivate children and lead them to various hobbies and leisure activities. In the second part I 

try to find out what are the interests and hobbies of children. The purpose of this study is to 

give a full picture of life of children in Children´s Homes, including how they spend their 

leisure time. Based on research performed by giving the special questionnaire to 64 children 

from three different Children´s Homes I believe that the Children´s Homes offer to its children 

enough leisure time activities. Children´s Homes offer various sport, recreational and other 

escape activities of either traditional or alternative nature. Children usually prefer activities, 



which enable them to be active and creative. From this perspective I find the aim of this work 

as completed. 

When preparing this work I had a chance to compare the children´s interests in the individual 

leisure time activities and obtain a better overview of their interests and needs. 
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1. Úvod 

 

Rodina je základní jednotka společenské i soukromé sféry lidského života. 

Jestliže správně funguje, poskytuje dítěti řádnou výchovu, všestrannou péči a 

uspokojuje všechny jeho životní potřeby. Pokud však selhává v plnění svých 

základních funkcí, nebo je-li dítě v rodině nějakým způsobem ohroženo, pak je 

dítě z péče rodičů odejmuto a svěřeno do péče státu. Na místo rodiny tak 

nastupuje některá z forem náhradní rodinné péče, mezi které patří i dětský 

domov (dále jen „DD“).  

 

V tradiční rodině je běžné, že životní hodnoty a vzorce chování rodičů se 

obvykle stávají vzorem pro jejich vlastní děti. Bohužel děti v DD pochází  z  

dysfunkčního  a disharmonického rodinného prostředí, v němž jim mnohdy 

rodiče nemohli být vzorem. Ale i tyto děti potřebují lásku, péči a pozornost 

jako ty,  které  vyrůstají  v úplné   rodině a jejichž rodiče se jim věnují.  

 

Tato bakalářská práce má dvě části – teoretickou a praktickou.  V první části se snažím ukázat, 

jak se žije dětem v dětském domově. Pro pochopení celého tématu jsem se v prvních 

kapitolách věnovala rodině, jejímu vývoji, významu a funkci. Pro většinu z nás je rodičovství 

naprosto přirozenou součástí života. Existuje však mnoho vlivů, které působí negativně na 

schopnost přijmout a zvládat rodičovskou roli. Současná rodina představuje velmi křehkou 

instituci. Křehkost rodiny kompenzuje stát ochrannou dítěte a budováním systémem náhradní 

rodinné péče. Proto se v dalších kapitolách věnuji ústavní výchově v České republice, včetně 

jejího stručného vývoje. Zaměřuji se na dětský domov a popisuji roli vychovatele v DD. 

Pracovníci dětského domova se  snaží  děti  motivovat a vést k  určitým  zájmům. Pomáhají  

jim při  organizaci volného  času, např.  formou  sportovních, společensko-vědních a esteticko-

výchovných aktivit. Pomocí druhé výzkumné části této práce se snažím zjistit, jak děti z DD 

tráví svůj volný čas. Jaké mají tyto děti záliby, jaké činnosti upřednostňují a jsou-li motivováni 

k aktivnímu způsobu trávení volného času.  Cílem této práce je tedy podat ucelený obrázek o 

životě dětí v dětském domově, a to včetně toho, jak tráví svůj volný čas. 

2. Vývoj, funkce a význam rodiny 

 

Rodina má pro dítě nezastupitelný význam. Dítě se do ní rodí, dostává od ní, či 

přesněji od svých rodičů genetickou výbavu. Má rozhodující vliv na celkový 

rozvoj jeho osobnosti, zvláště v nejranějším období jeho dětství, a to jak 



v oblasti tělesné, duševní i sociální. V rodině se také uskutečňuje společenská 

adaptace dítěte, jeho začleňování do společnosti.  

 

Abychom pochopili život dnešní rodiny, neobejdeme se bez ohlédnutí zpět. Uvědomíme si 

změny, kterými vývoj rodiny prošel od doby pravěku až do současnosti. 

 

2.1. Pravěk 

 

Člověk dnešního typu se objevuje v mladší době kamenné (9000-8000 př.n.l.). Žil ve 

skupinách, pokrevně spřízněných - tzv. klanu. Klan sdílel stejný náboženský kult, obýval 

společně teritorium, měl vnitřní i vnější ekonomické vazby, měl pravidla dovolující, resp. 

zakazující jisté druhy sňatků. Klany byly řízeny radou starších, která sloužila i jako soud. 

 

Archeologické nálezy dokládají existenci usedlé neolitické kultury, která byla postavena na 

ženských hodnotách. Vedoucí úlohu v rodině a společnosti hrály ženy - jde o tzv. matriarchát. 

Domněnka o existenci matriarchátu má oporu zejména v nálezech tzv. Venuší - obvykle 

malých hliněných sošek žen, jež nespodobňovaly ideál ženské krásy, nýbrž ženské tělo 

s výraznými mateřskými atributy. Dále nálezy tzv. dlouhých domů, v nichž žilo několik 

pokrevně spřízněných rodin po linii mateřské, tj. o rodiny matrilineární. Zdrojem obživy bylo 

především pěstování plodin, lov – doména mužů, měl jen doplňkový význam. Tato kultura 

nevedla války, chyběly velké společenské rozdíly a majetek se pravděpodobně dědil z matky 

na dceru.1 

 

2.2. Starověk 

 

V 8. a 7. století př.n.l. se situace v rodině mění. Vznikala trvale obydlená sídla, rozvíjí se 

řemesla, obchod a vojenství. Vedoucí postavení ve společnosti a v rodinách získávají muži – 

jde o tzv. patriarchát. Společnost je organizována podle rodů. Rod – tzv. genos, byl soubor 

rodin, jejichž muži odvozovali svůj původ od společného předka, uctívali ho a používali jeho 

jméno. Rod měl krále, který byl představitelem kultu, nejvyšším politikem a také soudcem. 

Muži a ženy se oddělovali při jídle, po skončení jídla mohly ženy k mužům přisednout. Ženám 

příslušely všechny domácí práce. Mužům se tolerovali konkubíny, většinou otrokyně. 

Levobočci mohli být uznáni za legitimního potomka, pokud manželka neporodila syna. 

Ženicha vybíral otec nevěsty, pro nápadníky uspořádal soutěže – řečnické, pěvecké, atletické, 

atd. Svatba i narození prvního potomka byly provázeny rituály, které měly neutralizovat 

nepříznivé síly. Věřilo se v kletbu, která lpí na každé první věci i bytosti, a tu lze zrušit obětí. 

Muž se mohl rozvést bez všech formalit kvůli ženině nevěře nebo neplodnosti. Žena, chtěla-li 

se rozvést, musela se obrátit na úředníka. Nevěra muže ji k rozvodu neopravňovala. Dítě bylo 
                                                           
1 Srov. Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Sociologické nakladatelství Slon.  Praha 1993, 

str. 14-15 



považováno za plnoprávnou bytost, když dostalo jméno, tj. 10. den po narození. Odkládání 

dětí bylo prostředkem regulace velikosti rodin. Ujala-li se dítěte bezdětná žena, mohl muž 

uznat dítě za svého potomka. Nalezené dítě se také mohlo stát otrokem toho, kdo je vychoval.2 

 

2.3. Středověk 

 

Slované přišli na naše území okolo 5. století n.l., žili v malých vesnicích a v hradištích, 

provozovali zemědělství. Rodina byla patriarchární, význační mužové mohli mít více žen. Je 

doloženo tzv. snachočenstvo, sňatek vykonaný otcem ženicha v zastoupení, sexuálně 

konzumovaný také otcem ženicha, a to do synovy dospělosti. Nebylo vyžadováno panenství 

od nevěst, naopak bylo příznakem dívčiny neatraktivnosti. Po sňatku se striktně vyžadovala 

věrnost od ženy, cizoložství s vdanou ženou mohlo být potrestáno smrtí. Sňatky domlouvaly 

otcové nevěst, kteří dostávali za děvče tzv. zásnubní dary. V 11. století bylo uzavíraní sňatků 

svěřeno církvi. Křesťanství bojovalo proti mnohoženství. Nejvyšším stavem byla šlechta – 

kupci a měšťané, ale většina obyvatel žila na venkově a pracovala v zemědělství. Rodina žila 

v existenční nejistotě a často na pokraji hladu. Dětství ve středověku bylo krátké, zhruba do 8 

let. Pak dítě začalo pracovat v zemědělství nebo odešlo do učení či sloužit.3 

 

2.4. Novověk 

 

V renesanční době byla dostupná ženám ze středních vrstev práce, o kterou muži neměli zájem 

(např. hokyně – prodej na tržištích). V roce 1791 v Paříži se objevilo první hnutí za ženskou 

emancipaci. Žádala se rovnost mužů a žen, právo na svobodnou volbu partnera. Byl uzákoněn 

rozvod (v roce 1792), ale manžel měl právo na mužské potomky, pokud byli starší sedmi let. 

Žena byla rozvodem znevýhodněna ekonomicky. V Anglii dosáhly ženy právo na svůj vlastní 

majetek roku 1870. Zakládaly se vyšší školy pro ženy, první anglická lékařka promovala roku 

1865. Na přelomu století bojovaly ženy za volební právo, ale to bylo uzákoněno až po druhé 

světové válce a mělo mnoho podmínek (stáří nad 30 let, vzdělání,  ženy musely být vdané a 

starat se o domácnost). 4  

 

V 19. století industrializace přenesla pracovní místo z rodiny do továrny, soustředila obyvatele 

z vesnic do měst. Zavedení povinné školní docházky odvedlo děti na větší část dne z rodin, a 

tak mohly začít v průmyslu pracovat i ženy. Muž přestal být jediným živitelem rodiny a prestiž 

muže v rodině začala klesat. Souhlas rodičů se sňatkem se stává formálním, je určen přáním 

snoubenců žít společně. Muži i ženy mají zájem na prosperitě a stabilitě rodiny, kterou chtějí 

založit, a podle toho si vybírají svého partnera. Cílem snažení rodiny je zajistit všem svým 

                                                           
2 Srov. Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Sociologické nakladatelství Slon. Praha 1993, 
str. 17-18 
3 Srov. Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Sociologické nakladatelství Slon. Praha 1993, 
str. 19-20 
 
4 Srov. Rychtaříková, J. Sňatečnost a stabilita manželství. Sociologické nakladatelství Slon. Praha 1993 



členům základní životní podmínky (stravování, bydlení),  vzniká mezi nimi silná citová vazba. 

Děti jsou odkázány na péči a pomoc rodičů, pro rodiče jsou děti smyslem a náplní života.5  

  

Ve 20. století se formuje nová podoba rodiny. Ženy  mají stejné pracovní  uplatnění jako muži. 

„Rodina však nebývá zakládána proto, aby reprodukovala populaci, nýbrž aby  uspokojovala 

citové potřeby partnerů (nikoliv dětí!). Stabilita těchto rodin proto stojí a padá s citovou 

bilancí partnerského vztahu“.6 Současná rodina vystavuje své členy silným konfliktům mezi 

požadavky rolí (rodina x zaměstnání). Má odpovědnost za péči o slabé členy rodiny (malé děti 

a staré lidi). Proto byla tato péče institucionalizovaná (jesle, školky, domovy důchodců). 

„Dříve nezastupitelnou socializačně-výchovnou funkci rodiny  tedy částečně přebrala škola a 

jí podobné instituce. Také vliv na utváření určité hodnotové základny a představy o správném 

životním stylu u dětí již nepatří výhradně rodině. Právě v tomto hrají významnou roli 

masmédia všeho druhu.“7 Všechny funkce rodiny se vyvíjejí v souvislosti se společenskými 

změnami a proměnou kulturních faktorů, které ovlivňují postavení rodiny ve společnosti i 

vztahy uvnitř rodiny. Mezi tyto funkce patří: 

 

• funkce biologicko reprodukční - zajišťuje potomstvo a uspokojuje sociální potřeby 

• ekonomická funkce - společné hospodaření, dělba práce – péče o domácnost, péče o 

děti, péče o sociální, ekonomické a psychologické vazby rodiny 

• socializačně výchovná funkce - dochází ke kulturnímu přenosu, předávají se tradice, 

zvyky, hodnoty. Jedná se především o: 

a) osvojování si jazyka 

b) vybavuje člověka určitým sociálním statusem  

c) provází člověka po celý život i když se jedinec stává 

nezávislým a zakládá vlastní rodinu 

 

• funkce emocionální - V této oblasti je rodina jedinečná a nezastupitelná, protože 

pokud správně funguje, poskytuje všem svým členům uspokojení řady potřeb – vědomí jistoty 

uznání, vzájemné pomoci, podpory, přijetí, potřeby společných rituálů, společných plánů, 

apod.8 

 

 

3. Rozpad rodiny  

                                                           
5 Srov.  Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Sociologické nakladatelství Slon. Praha 1993, 
str. 21-26 
 
6 Lovasová,  L. Děti a jejich problémy. Sborník studií - Sdružení Linky Bezpečí. Praha 2005, str. 29 
 
7 Možný, I. Sociologie rodiny. Sociologické nakladatelství Slon. Praha 2002, str. 20 
 
8 Srov. Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Sociologické nakladatelství Slon. Praha 1997, 
str. 18 
 



 

Volba manželského partnera je velice důležitá a závažná, je rozhodnutím na 

celý život. Nejedná se pouze o výběr sexuálního partnera a kamaráda pro 

společnou zábavu, ale i životního spolupracovníka a druhého z rodičů 

vlastních dětí.  

 

Nejdůležitějšími faktory, které mají vliv na rozpad mladých manželství, nebo na něm mají 

alespoň částečný podíl, jsou např. nedostatečná emoční vyzrálost mladé manželské dvojice a 

nepřipravenost na manželské soužití. Manželé projevují malé pochopení a toleranci vůči 

chování a potřebám druhého partnera, mají menší schopnost snášet zátěž, kterou některé prvky 

rodinného života přinášejí. Manželství je natolik náročným a dlouhodobě závazným svazkem, 

že by do něho měli lidé vstupovat jen po zralé úvaze, po dostatečné míře zkušenosti a na 

základě dobré znalosti svého životního partnera.  

 

V období od první světové války až do poloviny šedesátých let se intenzita 

sňatečnosti ve vyspělých zemích plynule zvyšovala, zatímco věk osob 

uzavírajících první sňatek se v průměru snižoval. K vzestupu rozvodovosti v 

Československu, jenž se urychlil od poloviny šedesátých let, přispělo 

pravděpodobně stále liberálnější zákonodárství. Zvláště novela zákona o 

rodině z roku 1965, připouštějící rozvod i bez souhlasu druhého manžela, 

pokud manželé spolu déle nežili, otevřela cestu k právnímu zániku tzv. 

mrtvých manželství.9 

 

I když si manželství udržela vysoký společenský kredit, pro většinu 

obyvatelstva se stal rozvod nevydařeného manželství samozřejmostí a jeho 

snadnost také vedla k méně odpovědnému rozhodování se před uzavíráním 

manželských svazků. Nejvyšší intenzita rozvodovosti se trvale udržovala mezi 

mladými manželi ve věku 20-24 let, tedy brzy po sňatku v prvních letech 

trvání manželství. Manželství bylo uzavíráno po krátké známosti, mnohdy pro 

výhody, které tato instituce nabízela – manželské půjčky, bydlení. 

Rozvodovost dosáhla svého maxima ve druhé polovině devadesátých let. 

V roce 1999 počet rozvodů prudce klesl v důsledku uplatňování některých 

ustanovení novelizovaného zákona o rodině.10 

                                                           
9 Srov. Možný, I. Rodina a společnost. Sociologické nakladatelství Slon. Praha 2006   
 
10 Příloha č. 1 – Tabulka č. 1: Rozvody v ČR 



 

I když jsou v naší společnosti manželství a rodina stále považovány za 

nejvyšší životní hodnoty, možnost relativně snadného rozvodu se pokládá za 

samozřejmost. V posledních letech se situace změnila, snoubenci uzavírají 

sňatek až po delší známosti, s větším rozmyslem a často s manželskou 

smlouvou řešící  i případné pozdější rozdělení majetku. Hlavním motivem pro 

uzavření manželství je založení fungující rodiny.   

 

Proto, aby rodina plnila všechny svoje  funkce, je třeba přítomnosti všech 

jejích členů, vzhledem k dítěti hlavně obou rodičů. Je všeobecně známo, že 

absence jednoho z rodičů je pro sociální a emocionální vývoj dítěte velmi 

škodlivá a snad ani nemůže projít bez následků. Pokud je rozpad rodiny 

neodvratný, je třeba udržet vztahy mezi rodiči a dítětem na nejvyšší možné 

úrovni tak, aby zůstalo zachováno co nejvíce z výše zmiňovaných funkcí. Je 

ovšem pravda, že konflikty, napětí a frustrace jsou pro dítě mnohem 

nebezpečnější, než když je vychováváno pouze jedním z rodičů, ale 

v klidnějším prostředí. 

 

4. Historický vývoj ústavní výchovy v České republice   

 

V současné době se dítě stává především citovou investicí rodičů. Protože city představují 

velmi křehké pouto, stala se rodina velmi křehkou institucí. Dětí vyrůstajících v neúplných 

rodinách stále přibývá. Mnoho dětí vyrůstá s nevlastními rodiči. Křehkost rodiny kompenzuje 

stát ochrannou dítěte a budováním systému náhradní rodinné péče.   

  

Péče o mládež opuštěnou či mravně vadnou byla však na našem území již v dobách Rakouska-

Uherska. I pro vládu čerstvě vzniklého Československého státu byla tato problematika 

důležitá, protože již v roce 1919 vydala k této otázce oficiální usnesení. Chovanci v této době 

byli přijímáni do jediného Státního výchovného ústavu J.A. Komenského v Košicích. Po 

postupné přestavbě mohl přijmout až 720 chovanců. Ústav měl dvě samostatná oddělení - 

oddělení sociální péče (ústavní výchovy) a oddělení justiční (ochranné výchovy). Bylo určeno 

jen pro chlapce a ti se zde mohli vyučit některému z 21 řemesel. Do začátku druhé světové 

války vznikly v Československu ještě dva ústavy. Oba byly zhruba pro 70-150 chovanců či 

chovankyň. Souběžně se státní péčí probíhala i péče charitativních spolků a církví. 11 

 

                                                           
11 Taxová, J. Výchovné problémy dětských domovů. Státní pedagogické nakladatelství. Praha 1967 



Po konci druhé světové války byly děti v ústavní péči,  mladší tří let,  umisťovány do zařízení 

spadající pod Ministerstvo zdravotnictví a dětí starší tří let do dětských domovů a ostatních 

zařízení spadajících pod Ministerstvo školství. Jiná zařízení kromě státních neexistovala. 

Začátkem padesátých let zanikly pěstounské rodiny, které byly shledány jako nevyhovující 

forma péče o děti mimo vlastní rodiny. Tato rozhodnutí měla za příčinu, že stát neměl stále 

dostatek kapacit pro všechny děti, a tak postupně byly pro účely dětských domovů 

přizpůsobovány různé kláštery a větší vilky. V této době jasně převládala tendence co 

největších zařízení s dostatečnou kapacitou. Dětské domovy byly rozděleny podle věku dětí, 

většinou izolovány od okolního světa. Právě zaměření na kolektivní výchovu v těchto 

zařízeních mělo za následek jakési zapomenutí na individualitu chovanců. A i když 

vychovatelé v rámci kolektivní výchovy našli cestu jak pracovat s jednotlivci, často neměli 

možnost toto uskutečnit, pro množství chovanců, kteří v zařízení byli. 

 

Během šedesátých let se začínaly objevovat názory, že dosavadní způsob péče o děti 

vychovávané mimo rodinu není nejvhodnější. „V trvalých kolektivních zařízeních, tj. 

v kojeneckých ústavech a dětských domovech je u nás nyní vychováváno asi 14 tisíc dětí. Jsou 

to většinou děti, o které se jejich vlastní rodiče nemohou z nějakých důvodů starat, nebo které 

byly pro nedostatečnou péči rodinám odňaty soudním usnesením. Na výchovu těchto dětí se 

vynakládají značné prostředky, přitom však kolektivní výchova v nynějších formách a nynější 

organizace zdaleka nedává výsledky, které bychom mohli hodnotit jako uspokojivé.“12 

 

V roce 1968 byla založena první SOS vesnička Doubí, začaly se rozvíjet poradny pro náhradní 

rodinnou péči. V roce 1970 vyšel Ideový záměr ministerstva školství, který výrazně měnil 

názor na způsoby výchovy v dětských domovech. Postupně zvítězil názor, že při tzv. 

sociálním osiření 13 dítěte je nutno nalézt takovou formu jeho výchovy, která by mu nejlépe 

nahradila vlastní rodinu. Teprve tehdy, jestliže se taková forma nenajde nebo brání−li tomu 

opatření právní nebo jiné důvody, umísťuje se dítě do výchovného zařízení. V roce 1972 byla 

vydána Organizační směrnice pro dětské domovy a ostatní zařízení, která obsahovala důležitou 

změnu v organizaci ústavního zařízení a věk odchodu dětí z ústavu byl prodloužen z patnácti 

na osmnáct let. V roce 1978 byla tato směrnice doplněna a umožňovala prodloužit délku 

pobytu v ústavu až do období ukončení přípravy na povolání. Bylo přijato právní opatření, 

které zavazovalo Oddělení péče o dítě sledovat ještě dva roky děti, které opustily ústav. 

Jednalo se však spíše o formální předpis a záleželo na schopnostech a ochotě sociálních 

pracovníků spolupracovat s těmito mladými lidmi.14   

                                                           
12 Koch, J., Langmeier, J., Matějček, Z. „Návrh systému péče o děti vychovávané mimo vlastní rodinu“ - 
článek otištěný v časopisu Náhradní rodinná péče. číslo II/2002. ročník V. Středisko náhradní rodinné 
péče. Praha 2002, str. 30 
 
13 Pojem „sociální osiřelost“ znamená, že rodiče těchto dětí nezemřeli, ale že  se o ně nemohli, nedovedli 
nebo nechtěli starat.  
 
14 Musil, J., Bušková, M. Koncepce Dětských domovů [Ideový záměr ministerstva školství ČSR], Státní 
pedagogické nakladatelství. Praha 1970, str. 3 



 

Změna politického systému po roce 1989 přinesla do ústavní péče veliké změny. Právo 

zakládat zařízení náhradní výchovné péče má kromě Ministerstva školství, také jiná právnická 

ale i fyzická osoba. Moderní ústavní zařízení pro děti se chtějí co nejvíce podobat přirozené 

rodině. Rodinná skupina má svůj byt, o který se stará. Vychovatel s dětmi různého věku 

pečuje o domácnost. Nově se zapojují do chodu dětského domova dobrovolníci. Přínosná je 

také práce neziskových organizací, které se snaží svými projekty získat dostatek finančních 

zdrojů, které zpravidla nejsou určeny pro provoz zařízení, ale bývají vynakládány přímo pro 

konkrétní potřeby jednotlivých dětí, jako např. zaplacení zájmového kroužku, doučování, 

sportovní pomůcky, kulturní akce, apod.  

 

Podle průzkumu Střediska náhradní rodinné péče žilo v roce 2004 v ústavní péči 20 441 dětí, 

z toho v kojeneckých ústavech 1565 dětí, v dětských domovech 4867 dětí, ve výchovných 

zařízení 2723 dětí a v ústavech sociální péče pro mládež 11 281 dětí. V ostatních zařízení 

(např. dětské vesničky SOS) žije přibližně 600 dětí.15 Pro úplnost mé práce uvádím v Příloze č. 

1 informace, které jsou uveřejněny v  internetových stránkách Ministerstva školství, 

tělovýchovy a mládeže.16 

 
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. uvádí, že před nařízením ústavní péče je soud povinen zkoumat, 

zda dítě nelze svěřit do náhradní rodinné péče. Ta má přednost před výchovou ústavní. Soud je 

povinen nejméně jednou za půl roku přezkoumat, zda důvody pro ústavní péči trvají. 

 

V oblasti ústavní péče v naší republice plní úkoly tři ústřední orgány státní 

správy. To svědčí o vyspělém a propracovaném systému společenské péče, 

ale může to být též zdrojem komunikačních nedorozumění. Tato komplexnost 

péče též komplikuje jakékoliv změny celkového systému.  

 

1. Ministerstvo zdravotnictví České republiky zajišťuje péči o děti od narození do tří 

let v kojeneckých ústavech a v dětských domovech od jednoho do tří let. Děti do jednoho roku 

bývají umisťovány do kojeneckých ústavů, od jednoho do tří let pak do dětských domovů.  

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je zodpovědné za 

chod diagnostických ústavů, dětských domovů od 3 let, dětských domovů se školou a 

výchovných ústavů pro děti a mládež.  

3. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je zodpovědné za ústavy 

sociální péče pro výkon ústavní a ochranné výchovy dětí s tělesným nebo mentálním 

postižením.  

                                                                                                                                                        
 
15 Bubleová, V. „Ústav rodinu nenahradí“ - článek otištěný v časopisu Děti a My. číslo 4/2006. ročník 
XXXVII. Portál. Praha 2006, str. 38 
  
16 Příloha č. 1 – Tabulka č. 2: Dětské domovy v ČR k 15.10.2003 
 



 

 

5. Obecný pohled na dětský domov a jeho činnost 

   

Do dětských domovů se zařazují děti na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Soud 

nařizuje ústavní výchovu, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo narušena z důvodu 

nefunkčnosti rodiny. Pokud rodina nedokázala zajistit základní životní jistoty a potřeby dítěte 

(bydlení, stravování, přístup ke vzdělání). Také proto, že se jedinec setkal v nějaké míře 

s týráním nebo zneužíváním některého z členů  rodiny.   

 

Soud může  nařídit ústavní výchovu, pokud jiná výchovná opatření nevedla k nápravě rodinné 

situace. Je-li to v  zájmu nezletilého dítěte, může soud vydat rozhodnutí o ústavní výchově i 

v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Do ústavní péče  mohou být umístěny i 

děti, jejichž rodiče se o  ně nemohou z vážných důvodů starat (dlouhodobá nemoc, výkon 

trestu) nebo zemřeli. Z vážných  důvodů může soud prodloužit ústavní  výchovu dle § 46 

zákona o rodině č. 94/1963 Sb. až na jeden rok po dosažení zletilosti.  

5.1. Ústavní výchova  

 

Dětské domovy a diagnostické výchovné ústavy, jak už jsem uvedla, spadají do kompetence 

MŠMT. Mezi tato zařízení patří dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav a 

výchovný ústav. Dále sem lze přiřadit středisko výchovné péče, jež slouží jako zařízení 

preventivně výchovné péče.  

 

Do dětského domova a dětského domova se školou mohou být umístěny děti pouze 

diagnostickým ústavem, v jehož územním obvodu se  dětský domov a dětský domov se školou 

nachází. Činnost těchto zařízení upravuje zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízení a vyhláška č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné 

výchovy. Tento zákon přesně definuje tato zařízení pro výkon ústavní výchovy: 

 

Dětský domov - pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Plní zejména úkoly 

výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti 

s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Děti se vzdělávají ve 

školách, které nemusejí být součástí dětského domova. Zpravidla jsou zde umísťovány děti od 

tří do osmnácti let. 

 

Základní organizační jednotkou je rodinná skupina se šesti až osmi dětmi, různého věku a 

pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny. Ve výjimečných  případech  je  

možné sourozence zařadit do  různých  rodinných skupin, zejména z výchovných,   

vzdělávacích  nebo  zdravotních  důvodů. V dětském domově je možné zřídit nejméně dvě a 



nejvíce šest rodinných skupin. Cílem rodinné skupiny  je co nejvíce simulovat rodinné soužití 

a vytvořit  vazby, které budou motivovat děti ke snaze uspět v životě. Podporují individuální 

přístup ke každému dítěti, samostatnost a snahu dítěte. 

 

Dětský domov se školou - zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají 

závažné poruchy chování, nebo děti trpící dočasnou nebo trvalou duševní poruchou vyžadující 

výchovně léčebnou péči. Jsou zde umísťovány i  děti, které nemohou být vzdělávány ve škole, 

která  není součástí dětského domova.   

 

Základní  organizační  jednotkou  je  taktéž  rodinná  skupina  nejméně  s pěti a nejvíce osmi 

dětmi. V dětském domově se školou se zřizuje dvě až šest rodinných skupin. Děti jsou 

rozdělovány se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby. Do dětského 

domova se školou  jsou  zpravidla umísťovány děti od šesti let do  ukončení  povinné  školní 

docházky.          

 

Cílem   školských    zařízení   pro   výkon  ústavní   výchovy,  tj.  dětského  domova a 

dětského domova se školou,  je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte 

nebo narušení jeho zdravého vývoje. Zmírňovat nebo odstraňovat příčiny a důsledky poruch 

chování.17 

    

V ústavní péči není dítě svěřeno jednomu konkrétnímu vychovateli a osoby, které dítě 

vychovávají mají jen částečnou zodpovědnost za jeho vývoj a výchovu. Dalším problémem je 

obtížnost vytvoření trvalého citového vztahu dítěte k pečující osobě, protože dochází k 

častému střídání nejen vychovatelů, ale i ústavů. Dalším problémem pro vývoj dětí v 

kolektivní ústavní péči je relativní chudost podnětů oproti běžnému životu v rodině. Dětem 

chybí pocit kontinuity životního běhu, trvalosti mezilidských vztahů, pevné osobní identity, 

chybí jim modelové chování běžné v rodinné struktuře. Dalším vážným problémem je 

ukončení trvání ústavní péče ve věku 18 let dítěte, což velmi často neznamená jeho skutečnou 

dospělost ve smyslu osobnostní zralosti.  

 

5.2. Sociálně-právní ochrana dětí  

 

Dne 1. června 2006 vešla v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně 

dětí. Podoba zákona je výsledkem opakovaných diskusí s odborníky, zástupci státní správy, 

samosprávy i neziskového sektoru. 

 

Zákon mimo jiné prohlubuje ochranu dětí, které jsou na základě žádosti rodičů 

opakovaně umisťovány do kojeneckých ústavů, dětských domovů a dalších 

                                                           
17 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
   



zařízení, a dětí ohrožovaných násilím mezi rodiči nebo jinými fyzickými 

osobami. Novela také posiluje práci s biologickou rodinou a umožňuje tak 

dítěti zachování rodinného prostředí. Zákon zakotvuje možnost svěřit dítě na 

přechodnou dobu do pěstounské péče, a to zejména v případech, kdy dítěti v 

rodině nejsou zajištěny potřebné podmínky. Mělo by jít o dobu, než rodiče 

vyřeší své problémy a dítě se tak bude moci relativně brzy vrátit zpět do 

rodiny.  

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen nejméně jedenkrát za tři měsíce 

navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova a nejméně jedenkrát za 

tři měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova. Dále 

je oprávněn nahlížet do veškeré dokumentace vedené o dítěti, vydávat 

povolení o pobytu u rodičů, a to nejvýše v rozsahu 14 kalendářních dnů při 

prvním pobytu. Tato doba může být na základě předchozího písemného 

souhlasu rodičů prodloužena, pokud nebrání tomuto souhlasu vážná překážka.  

 

5.3. Materiální vybavení dětského domova   

   

Materiální vybavení  dětských domovů  se v současnosti podobá  vybavení  běžných  

rodinných  bytů (ložnice, obývací pokoje, kuchyň).  V rámci volnočasových aktivit jsou  

dětské domovy vybaveny výtvarnými a sportovními potřebami, hudebními nástroji, počítači, 

hračkami, společenskými hrami, knihovnou, společenskou místností či hernou. Součástí 

dětských domovů jsou i zahrady, které   se  využívají   pro  odpočinek,  rekreaci a podle 

podmínek i pro pěstitelské práce. Řada dětských domovů zřizuje dílny pro  rukodělné práce a 

keramické dílny. 

     

Náklady   na     péči  o  děti a  mládež v dětských domovech   jsou hrazeny   ze   státního 

rozpočtu.  Zákonní zástupci  jsou   povinni  platit ošetřovné, tedy příspěvek na úhradu péče 

poskytované dětem umístěných  v dětském domově. Výše příspěvku na úhradu péče dětem 

v plném přímém zaopatření činí za kalendářní měsíc u dítěte do šesti let věku  1000  Kč,   od  

šesti do  deseti  let  věku  1150  Kč,    od deseti  do  patnácti  let  věku 1300 Kč.  U 

nezaopatřeného dítěte od patnácti let do dvaceti šesti let věku činí 1450 Kč. 18 

      

Dítěti, jemuž náleží plné přímé zaopatření, poskytuje dětský domov osobní dary 

k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem. Osobní dar 

                                                           
18 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních č.109/2002 Sb. 



lze poskytnout také formou peněžitého příspěvku. Osobní dary se dětem poskytují podle věku 

a výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem dětského domova.  

 

5.4.  Vychovatel v dětském domově    

 

Pedagog v zařízení ústavní výchovy ke své práci potřebuje speciální pedagogické vzdělání. 

Vzdělání získává studiem vysoké školy  se zaměřením  na speciální pedagogiku nebo v rámci 

programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou  zaměřenou na speciální 

pedagogiku.19 

 

Pedagog v dětském domově musí být vybaven  osobními vlastnostmi, které mu umožní 

zvládnout jak roli vychovatele, tak roli rodiče. Jeho hlavním úkolem je rozvíjet rozmanitými 

podněty, důsledností, vlídností, pochopením   individuality  dítěte  a  usilovat  o zmírnění 

důsledků odloučení od rodiny. Potřebuje vysokou míru empatie a schopnost projevovat vřelý 

vztah k dětem.  

 

Vychovatel  musí  umět  vytvořit  pozitivní psychosociální klima a efektivně jednat s dětmi, 

zvládat a řešit poruchy komunikace. Měl by být odolný vůči náročným životním situacím. 

Úspěchy anebo selhání ústavní výchovy závisejí nejen na profesionalitě pedagogických 

pracovníků, ale více než jinde na vzájemných  vztazích  mezi   vychovateli a dětmi, které jsou 

jim svěřeny do výchovné péče.20 

 

Protože vzdělávání pedagogických pracovníků nekončí ukončením studia, musí  si svou 

odbornost prohlubovat absolvováním např. sebezkušenostního psychoterapeutického nebo 

psychosociálního výcviku, výcviku komunikačních technik, apod. Další odborné vzdělávání 

pedagogických pracovníků upravuje vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání a 

kariérním systému  pedagogických pracovníků.  

 

Pedagogický pracovník v dětském domově  musí doložit, že nebyl v minulosti  pravomocně 

odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost  se vykazuje výpisem z evidence Rejstříku 

trestů. Před vznikem pracovně právního vztahu musí být zjištěna psychická způsobilost 

psychologickým vyšetřením. Tímto opatřením se snaží dětské domovy zabránit  vstupu  

nezpůsobilých  osob  do  zařízení. Psychologický posudek je platný po dobu 7 let ode dne jeho 

vydání. Psychickou způsobilost může zjišťovat klinický psycholog nebo osoba, které byla 

udělena akreditace k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost. 21  

 

                                                           
 
19 Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. 
 
20 Srov. Pávková, J. Pedagogika volného času [teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a 
zařízení volného času]. Portál. Praha 2002, str. 29 
21 Vyhláška č. 60/2006 Sb., o psychické způsobnosti pedagogických pracovníků  



5.5. Zdravotní stav dětí v dětském domově 

 

Podíl dětí žijících mimo svou vlastní rodinu tvoří v ČR méně než 1%. I tak se však jedná o 

několik tisíc dětí. Děti, které žijí v dětském domově, byly nuceny po různě dlouhou dobu 

vyrůstat v málo podnětném a pro ně nepříznivém rodinném prostředí. To se samozřejmě 

negativně odráží v jejich tělesném, duševním i sociálním vývoji.  

 

Již samo genetické vybavení těchto dětí nebývá příznivé. Mohou se u nich vyskytovat různá 

dědičná zatížení, často doplněná o následky škodlivého způsobu života matky v době 

těhotenství (převážně alkohol, drogy, prostituce), nebo o následky špatné péče o dítě po 

narození. Mezi nejčastější poruchy zdraví patří kožní onemocnění a onemocnění dýchacího a 

trávicího ústrojí.  

 

V DD se ocitají děti, které svým chováním, nedostatečnými hygienickými, pracovními a 

společenskými návyky otiskují prostředí, ze kterého pocházejí. Velmi důležitá je doba, kdy 

dítě rodinu ztratilo, a za jakých okolností se tak stalo. Pro některé děti je pobyt v porodnici 

začátkem série ústavních pobytů, přes kojenecký ústav do dětského domova. Těmto dětem 

chybí mateřská něha a rodičovská láska, pocit bezpečí domova a stabilního a chráněného 

prostředí. Toto citové strádání dětí v ústavní péči se pak odráží v jejich citovém vývoji, které 

nazýváme deprivačním syndromem.22 „Deprivační syndrom zahrnuje specifická schémata 

chování, jednání a prožívání. Psychická deprivace v dětství se označuje též přímo 

hospitalismus. Zdeněk Matějček zavedl v roce 1967 pojem psychické subderivace pro stav 

osobnosti dítěte způsobený hostilním postojem rodičů ve zdánlivě fungující rodině. Projevuje 

se například u dětí z nechtěných těhotenství, ale příčiny mohou být různé.“23  

 

„Deprivanti jsou lidé, kteří z biologických, psychologických nebo sociokulturních důvodů, 

normality spíše v citové a hodnotové, než v intelektové oblasti, nedosáhli nebo o ni přišli.“24 

Základními znaky osobnosti deprivantů je neschopnost sebezaměření (schopnost být sám 

sebou) a neschopnost tvořivé spolupráce. Má-li se dítě normálně a zdravě vyvíjet, potřebuje, 

aby vedle jeho základních biologických potřeb (teplo, potrava, ochrana před nebezpečím) byly 

uspokojovány právě jeho potřeby psychické, mezi které patří: 

• potřeba množství kvalitních podnětů 

• potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech, tj. smysluplného světa, který dává 

možnost učení a získávání zkušeností 

                                                           
22 Deprivace - (z lat. zploštění, nedostatek něčeho) nepřesně dlouhodobá frustrace, obecně zbavení 
něčeho, stav bez něčeho, nedostatečné uspokojování potřeb. Na rozdíl od frustrace nejde o blokování 
možnosti uspokojovat aktuální potřeby člověka. 
 
23 Sociologické pojmosloví. Sociologické nakladatelství ve spolupráci se Sociologickým ústavem ČSAV. 
Praha 1991 
 
24 Koukolník, F.,  Drtinová, J. Vzpoura Deprivantů. Makropulos. Praha 1996, str. 278 
 



• potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů, tj. k osobě matky a ostatním 

primárním vychovatelů, které dávají pocit životní jistoty 

• potřeba identity, která dává vědomí vlastního já, autonomie nezávislé osobnosti, 

sebeúcty a společenské hodnoty 

• potřeba otevřené budoucnosti, která představuje časový rozměr lidského života 

 

„Deprimované děti působí při srovnání se svými vrstevníky vychovávanými v rodinách jako 

méně nadané, pomalejší, úzkostné a bojácné, zatížené mnoha druhy zlozvyků. Jejich vztahy 

k lidem jsou mělčí a přelétavější.“25 Opoždění je také zřejmé v rozvoji intelektu, v sociálních 

dovednostech. V pozdějším věku se u nich mohou objevit problémy s navazováním 

partnerských vztahů a založením normálně fungující rodiny. Je nutné podotknout, že 

psychické deprivace v DD dnes ubývá. Je to zejména přechodem klasických kolektivních 

ústavních zařízení na DD rodinného typu, které se snaží  o omezení  negativních důsledků 

ústavní výchovy. 

 

5.6. Sociální prognóza dětí po odchodu z dětského domova 

 

Člověk se stává společenskou bytostí v celoživotním vývojovém procesu zvaném socializace. 

Prostřednictvím tohoto procesu se lidský jedinec adaptuje na své prostředí, do něhož se narodil 

a v němž žije, přijímá společenské normy chování, životní styl, hierarchii hodnot atd. Dítě 

v něm dosahuje dospělosti a utváří si v dané společnosti obraz vlastního „já“ - čili svou 

identitu. „Socializace však není jen pasivní „vrůstání“ do společnosti, nebo jednostranné 

ovlivňování jedince jeho sociálním prostředím. Nelze opominout, že i sám člověk na své okolí 

působí a ovlivňuje ho. Socializační proces tak spočívá na vzájemné součinnosti osobnosti a 

sociálního prostředí.“26 

Situace mladých lidí je velmi obtížná jak z hlediska vnějších podmínek – mezi které patří 

zejména nalézt vhodné bydlení a zaměstnání, tak z hlediska dovedností mladých lidí. To je 

způsobeno především tím, že tito mladí lidé jsou od ranného dětství v kolektivu, nejsou jim 

dostatečně vymezeny jejich kompetence, jejich prostor a hlavně odpovědnost. „V DD jsou 

vychováváni k tomu, aby se po celý zbytek života cítili chudáky. Jsou rozmazlení po 

materiální stránce, učí se tleskat sponzorům a hrát si na chudáky.“ 27  Přetrvává v nich pocit 

závislosti na pomoci druhých. Očekávají, že vše dostanou, a že se o ně někdo postará.  

 

Z dlouhodobých sledování ohrožených skupin dětí a mladistvých v naší společnosti vyplývá, 

že mladí lidé opouštějí výchovná zařízení sociálně nepřipravení, bez trvalejších vztahů, nejistí 

                                                           
25 Matoušek, O. Ústavní Péče. Sociologické nakladatelství Slon. Praha 1995, str. 63 
 
26 Dunovský, J. a kol. Sociální pediatrie. Grada Publishing. Praha 1999, str 284 
27 Šlesingerová, K.„Mladí lidé odcházející z dětských domovů po dosažení zletilosti“ - článek otištěný 
v časopisu Náhradní rodinná péče. číslo III/2004. ročník VII. Středisko náhradní rodinné péče. Praha 
2004, str. 34 
 



a izolováni, bez sociálních jistot a trvalého zázemí. Ztrácejí dosavadní péči ústavu a přecházejí 

do prostředí, v němž se těžko orientují a jen nesnadno nacházejí své místo. Zejména se 

vyznačují tím, že nejsou schopni navázat trvalejší partnerské vztahy, neschopností najít si a 

udržet pracovní místo. Dále pak častými osobními konflikty, migrací, nedostatkem motivace 

k získání nové kvalifikace, snadnou sociální ovlivnitelností, nízkým sebehodnocením a 

sebedůvěrou a sklony k nekontrolovanému impulzivnímu jednání. 28   

 

Pro stanovení sociální prognózy mladého člověka, který opouští v  osmnácti letech DD, je 

nutné vycházet jak z jeho osobnosti, tak i ze sociálního prostředí, ve kterém vyrůstal či 

vyrůstá. Je třeba vzít v úvahu dobu a okolnosti, za jakých se dítě ocitlo mimo svoji původní 

rodinu.  Je samozřejmé, že jinak bude vybaveno dítě, které bylo do DD umístěno např. po 

autonehodě svých rodičů, ale do doby než osiřelo, se vyvíjelo normálně. A jiný bude vstup 

dítěte, které několik let živořilo v rodině dysfunkční. Všem mladým lidem, kteří se snaží 

osamostatnit a nemají podporu rodiny, pomáhá sociální systém státu. 

 

 

 

 

 

 

5.7. Legislativa 

 

V České republice platí tyto zákony týkající se sociálního zabezpečení: 

 

Zákon č. 100/1988 o sociálním zabezpečení, který byl mnohokrát novelizován. Tento zákon 

zaručuje všem občanům dávky sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení podle tohoto 

zákona zahrnuje sociální péči. V oblasti sociální péče zajišťuje stát poradenskou a výchovnou 

činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství, k vzájemné pomoci mezi občany, 

především pomoci občanům těžce zdravotně postiženým a starým občanům.  

Zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře se stát podílí na krytí nákladů na výživu a 

ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin. Státní sociální podpora se poskytuje v závislosti 

na výši příjmu. Dávky státní sociální podpory jsou přídavek na dítě, sociální příplatek, 

příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na školní pomůcky, dávky pěstounské 

péče, porodné, pohřebné. 

Velikou změnu přinesl zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Tento zákon upravuje 

pomoc k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí 

v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci a sociálním poradenstvím. Dávky v systému 

                                                           
28 Srov. Kovařík, J.„Práva a potřeby mladých  lidí odcházejících z dětských domovů“- článek otištěný 
v časopisu Náhradní rodinná péče. číslo III/2003. ročník IV. Středisko náhradní rodinné péče. Praha 
2003, str. 7 



pomoci v hmotné nouzi jsou příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá 

pomoc.  

Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu stanovuje životní minimum jako 

minimální hranici peněžitých příjmů fyzických osob na zajištění výživy a ostatních základních 

osobních potřeb (u jednotlivce 3126 Kč) a existenční minimum jako minimální hranici příjmů, 

která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních potřeb na úrovní umožňující 

přežití (u jednotlivce 2020 Kč).  

 

Za nejzásadnější změnu sociálního zabezpečení v ČR v roce 2007 pokládám přijetí zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách, který upravuje podmínky pomoci a podpory osobám, 

které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na 

péči. Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence. Zařízení sociálních služeb jsou např. chráněné bydlení, domy na půl cesty, azylové 

domy, apod. Cílem služeb sociální prevence  je pomoci překonat nepříznivou životní situaci, 

zajistit pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění. Příspěvek na péči se 

poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 

 

 

6.   Činnosti  v dětském domově 

 

Každý dětský domov se řídí tzv. ročním plánem, kde jsou uvedeny základní 

úkoly v mravní, pracovní, estetické, tělesné, zdravotní a rozumové výchově 

pro školní rok. Sestavuje jej ředitel DD a každý vychovatel svým podpisem 

stvrzuje souhlas a závaznost pro svou výchovnou činnost. Každá rodinná 

skupina si sama rozpracovává tento plán do měsíčních a týdenních plánů, které 

dává ke schválení řediteli DD.   

 
V mravní výchově se vychovatelé snaží o zdravý rozvoj osobnosti dítěte a posilování 

sebevědomí dítěte. Podporují kladné vlastnosti dětí, poukazují na slušné chování mezi 

vrstevníky, dětmi a dospělými. Učí děti samostatnosti, správnému rozhodování a 

sebekontrole.V pracovní výchově vychovatelé připravují děti na budoucí samostatný život. 

Zapojují děti do rodinkových nákupů, pomoci pří přípravě obědů, večeří. Snaží se je aktivně 

zapojit do všech domácích prací a úklidů. Estetická výchova zahrnuje návštěvy kulturních 

akcí, divadel, koncertů. V tělesné výchově se vychovatelé snaží zapojovat děti dle zájmu do 

sportovních aktivit pořádaných DD, ale také veřejností. Zajišťují pro děti kroužky. Zdravotní 

výchova zahrnuje např. zásady správné výživy, vedení děti k osobní hygieně a vytváření 

správných stravovacích návyků.  

 



Děti, které přicházejí do dětského domova, bývají často vlivem nepodnětného rodinného 

prostředí opožděny v rozumovém vývoji. Dětský domov zajišťuje systematickou přípravu  na  

vyučování, která je pravidelnou součástí denního režimu. Kromě písemné a ústní přípravy 

umožňuje dětský domov rozvíjení a upevňování školních vědomostí, např. formou 

didaktických her při vycházkách, návštěvách výstav, divadelních představení, při sledování 

vhodných televizních pořadů. 

 

Výchovná činnost dětského domova je směřována k přípravě na povolání. Rozhodnutí   o   

volbě   povolání   vychází  ze  zájmů  a  možností  dítěte.  Děti se během vyučování a volného 

času seznamují s různými obory, ve kterých by se mohly uplatnit. Své rozhodnutí dítě 

konzultuje především s pedagogickými pracovníky  dětského domova.      

 

Dětské domovy nabízejí  dětem široký výběr aktivit ve volném čase. Volný čas 

je vyplňován sportovními a kulturními akcemi. Pro děti,  které  nemohou  

trávit  prázdniny u svých zákonných zástupců, zajišťuje  dětský domov letní 

tábory nebo zimní lyžařské pobyty, nebo pro ně vychovatelé připravují  

různorodou zájmovou činnost rekreačního, sportovního a turistického 

zaměření. Myslím si, že volný čas dětí a jeho naplnění hraje významnou roli 

při utváření osobnosti mladého člověka a jeho uplatnění ve společnosti. 

Zájmové aktivity jsou velmi důležité, a to nejen pro děti z DD, neboť jsou 

prostředkem k nalézání vlastních hodnot a postojů.  

 
 

7.  Volný čas  

 

Volný čas chápeme  jako  čas,  který člověku  zůstane  po  splnění  všech 

nutných povinností, k nimž patří škola, zaměstnání,  domácí  práce,  hygiena. 

Volný  čas  vnímáme jako prostor, o jehož využití a náplni rozhoduje 

svobodně každý člověk. Volný čas tvoří dynamickou, nadějnou a současně 

rizikovou oblast života člověka. Je charakteristický jako činnost, do níž 

vstupuje člověk s určitým očekáváním a přináší mu příjemné zážitky a 

uspokojení. Mezi hlavní funkce volného času patří odpočinek (regenerace 

pracovní síly), zábava (regenerace duševních sil) a rozvoj osobnosti 

(spoluúčast na vytváření kultury). 29      

                                                           
29 Srov. Hofbauer B. Děti, mládež a volný čas. Portál. Praha 2004 
 



 

Volný čas bývá pro člověka příjemnou záležitostí. Může však přinášet i různé  problémy. 

Záleží na jedinci, jakým způsobem, a za jakých podmínek tráví volný čas  (sociální, 

demografické a přírodní prostředí, časová dimenze, kulturní zvyklosti). Zvýšenou pozornost je 

nutné věnovat dětem a mládeži. Kromě pedagogických pracovníků dětského domova se na 

volném čase dětí   podílí i škola, kamarádi  a různé zájmové organizace. Volnočasové aktivity, 

které jsou strukturované a organizované, mohou být vhodné právě pro děti z nepodnětného 

rodinného prostředí. Mohou dětem pomoci při  utváření  pozitivní  hodnotové  orientace  a  při  

zvyšování jejich samostatnosti a odolnosti.  

 

7.1.   Možnosti aktivit volného času 

 

Volný čas  mohou v dětských domovech trávit aktivním nebo pasivním 

způsobem. Aktivním trávením volného času rozumíme sportovní činnosti 

(turistiku a pobyt v přírodě),  zájmové činnosti (v oblasti výtvarné, hudební, 

technické). Do pasivního trávení volného času zahrnujeme sledování televize, 

poslech hudby, hraní počítačových her, četba časopisů, schůzky s přáteli a také 

nicnedělání. 

  

V poslední době jsou oblíbené programy pro rizikovou mládež, které využívají 

prvků dobrodružné výchovy v přírodě. Cílem těchto pobytů v přírodě je 

probudit u dětí pocit odpovědnosti  za  vlastní rozhodnutí,  rozvoj sebekázně, 

pocitu vlastní hodnoty a  sounáležitosti se skupinou. Získání těchto vlastností 

může přispět k eliminaci antisociálního chování. Dobrodružná aktivita může 

fungovat i jako ventil potřeby rizika. Přírodní prostředí nabízí především 

řešení konkrétních problémů. Děti a mládež  pak bývají  při řešení konkrétních 

problémů  úspěšnější. Dětské domovy se mohou zapojit do  programů v rámci 

občanského sdružení  Švagr. 30 

 

Občanské sdružení Švagr již funguje několik  let  a  zaměřuje se na 

volnočasové aktivity dětí se sociálním znevýhodněním z ústavního i rodinného 

prostředí. Pořádají prázdninové a víkendové akce pro děti a mládež. Snaží se 

mladým lidem ukázat široké spektrum možností využití volného času, proto je 

i velmi rozdílné zaměření jednotlivých akcí (kultura, umění, sport, příroda).  
                                                           
30 Srov. Neuman, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Portál. Praha 2000 
 



K rozšíření nabídky  akcí  je přiměl fakt, že nabídka akcí pro děti  v rizikovém 

věku chybí a  sami  ředitelé dětských domovů o ně jeví vážný zájem. 

Občanské sdružení Švagr spolupracuje s DD Staňkov, DD Zvíkovské 

Podhradí, DD Písek, DD Stránov, DD Humpolec, DD Nepomuk, DD Volyně.  

V roce  2002 získalo sdružení od Krajského úřadu v Českých Budějovicích  

pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu ochrany dětí  před 

škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, a také ke  zřizování 

a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti. Jedná se o letní, jarní, 

podzimní tábory s různou tématikou (např. vodácký výlet, na kterém se děti 

naučily vodácké dovednosti a uskutečnily sjezd Vltavy. Naopak letní tábor byl 

na téma život ve městě. Děti si mohly vyzkoušet  a seznámit se s  jednáním na 

úřadech, v bankách a poštách).31  

 

Dětské domovy mohou využívat dětské oddíly a kluby, které nabízejí od všeho trochu: 

přírodu, sport, umělecké činnosti. Děti do oddílu vstupují dobrovolně, program je poskládán 

tak, aby se všechny dobře poznaly  a navázaly přátelské vazby. Dítě zjišťuje, co všechno se dá 

ve volném čase dělat, k čemu mají vlohy. Například cílem skautských oddílů bývá pomoc 

mladším dětem s hledáním jejich pozice v dětském kolektivu, objevování vlastního nadání a 

učení se být ostatním dobrým kamarádem. Starší děti hledají už pevnější přátelské vazby. 

Vytvářejí si menší party přátel. V tomto věkovém období jsou nejhorší party z „ulice“. Jejich 

hlavním cílem je zabít nudu a volný čas, obvykle jakýmkoliv způsobem,  často na hranici  

trestných  činů  či  hazardu. Proto  je důležité i děti v tomto věku podněcovat, aby našly svou 

partu někde, kde to bude mít smysl. Sportovní oddíly jsou dobrou volbou, zvlášť  pokud  jde o  

sport  kolektivní, kde vítězí vzájemnost a spolupráce nad rivalitou a  ostrými hroty. Některé 

děti už mají dávno v tomto věku své zájmy dobře rozmyšlené a jdou za svým cílem. Takové 

bychom měli v jejich činnosti podporovat. Jiné si cestičku nevyšlapaly, nebo raději sedí doma 

nad knihou, počítačem či televizí.  

 

Existuje řada projektů, které se problematikou trávení volného času zabývá a dětské domovy 

mohou jejich nabídku využít. Známá  modelka Tereza Maxová v rámci své nadace vytvořila 

projekt  „Dejme šanci dětem“, který existuje od roku 1999. Je zaměřený na děti z DD a  je 

určen především na finanční podporu vzdělávacích aktivit a činností související se zájmy dětí, 

v nichž se chtějí rozvíjet či projevují výrazné  nadání.  S formulováním  potřeb  dětí   nadace  

úzce   spolupracuje   s  řediteli a vychovateli dětských domovů, kteří s dětmi denně pracují a 

                                                           
31 Srov. PERUS. Pro koho to švagr dělá.[online]. 2003 [cit. 2007-04-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.svagr.net./pro_koho_to_svagr_dela.php.>.  
 
 



dostatečně znají jejich zájmy. Hlavním komunikačním prostředkem je internet, kde je možné 

pomocí virtuálního dětského domova seznámit se s příběhem dítěte a  jeho zájmem.      

 

V rámci jiného projektu „Život rozkvétá ve  tvých rukou“ nadace Terezy Maxové prodávají 

děti z dětských domovů vlastnoručně vytvořené výrobky. Akce má hravou formou přiblížit 

malým zájemcům zkušenosti ze světa podnikání a má jim pomoci v přípravě na samostatný 

život. Další projekt „Kmotři při dětských domovech“ se také snaží  o zkvalitnění trávení 

volného času v dětských domovech. Dobrovolníci připravují  volnočasové  kluby. V rámci 

projektu se uskutečnilo několik veřejných vystoupení dětí,  výstava prodejných věcí a další 

společné akce. Tento projekt byl financován z programu PHARE  Evropské Unie. 

  

Občanské sdružení Duha se dlouhodobě zabývá volným časem dětí z dětských domovů a snaží 

se vytvořit pro děti celoroční program. Například jezdí s dětmi na vodu a letní tábory. 

Nejvýznamnějším projektem sdružení je vydávání časopisu Zámeček, který organizace zdarma 

rozesílá do více než  200 dětských domovů. Hlavním partnerem časopisu  je Nadace Terezy 

Maxové,  na  vydávání  se  podílí  i  MŠMT  ČR,  nadační  fond  manželů  Klausových a  

nadační fond Fantazie Ivety Blanarovičové. 

 

Občanské sdružení „Múzy dětem“ vozí k dětem do dětských domovů radost v 

osobách známých herců, muzikantů, tanečníků, výtvarníků, ale i loutkářů, 

kouzelníků, mimů a žonglérů. Projekt „Korálky dětem“, po záštitou herečky 

Míši Maurerové a společnosti Jablonex Group se v letošním roce rozjel v řadě 

DD. Jedná se o vlastnoručně zhotovené bižuterní doplňky, které zhotoví děti z 

dětských domovů. Tyto výrobky jsou předmětem internetového obchodu a 

vydělané peníze mohou pomoci malým návrhářům poznat nejen cenu dobře 

odvedené práce, ale především získat tolik potřebné sebevědomí. 

 

Existuje také sdružení Květ, které sdružuje děti z dětských domovů a děti 

z rodin. Základním programem je integrace dětí z dětských domovů do 

společnosti. Květ pořádá pro děti letní a zimní tábory, celostátní turnaj v malé 

kopané, tvrdou (akční) hru HAS a největší a nejprestižnější dětský festival 

v žánru folku  v ČR – Folkový kvítek.32 

 

Řada dětských domovů pořádá také sportovní olympiády, na které se můžou 

jednotlivé DD přihlásit. Za zmínku stojí projekt DD CUP, který vznikl 

                                                           
32 Srov. Nováková, M. Adresář vybraných občanských sdružení dětí a mládeže a sdružení pracujících 
s dětmi a mládeží. Institut dětí a mládeže MŠMT. Praha 2000 



v Dolních Počernicích a běží již 7. rokem. Dětské domovy soutěží ve 

sportovních činnostech – běžecký trojboj, halová kopaná, cyklo-závod. 

Výprava čítá 4 dětské soutěžící z jednoho DD. V letošním roce se Memoriálu 

Lucie Hanušové, který je součástí DD Cupu, zúčastnilo 130 dětských 

závodníků z celé ČR! 

 

7.2. Výchova mimo vyučování 

  

Dětské domovy mají významné postavení ve výchově mimo vyučování. 

Pedagogičtí pracovníci se podílejí na formování zájmů a  uspokojování  potřeb 

dětí, na rozvoji specifických  schopností a upevňování žádoucích morálních 

vlastností. Výchova mimo vyučování  má i preventivní  funkci. Snaží se 

předcházet nežádoucím projevům chování jako jsou agresivita, drogová 

závislost, delikvence a životní styl zaměřený na materiální spotřebu. 

  

Děti z dětských domovů se mohou přihlásit i do jiných zařízeních mimoškolní 

výchovy. Mohou navštěvovat pohybové kroužky (sportovní), poznávací 

(matematický, přírodovědný, jazykový), ale i umělecké kroužky (výtvarný, 

dramatický, hudební), které jim nabízí jejich základní nebo speciální škola. 

Dále se mohou přihlásit do školní družiny, která je součástí dětského domova 

se školou nebo základní či základní školy speciální, jež děti navštěvují. Dále 

mohou navštěvovat školní kluby  a sportovní kluby. Již od předškolního věku 

se mohou děti zapojovat do různých volnočasových aktivit, které jim nabízejí 

domy dětí a mládeže. Ty jsou vedeny odborným pedagogickým pracovníkem  

a organizují zájmovou činnost v podobě kroužků, prázdninových akcí a táborů. 

Dalším typem školského zařízení, které děti z dětských domovů mohou 

navštěvovat, je  základní  umělecká  škola poskytující  vzdělávání 

v hudebních, tanečních, výtvarných a literárně dramatických oborech.      

 

Některé děti z dětských domovů jsou členy organizace zabývající se výchovou 

v přírodě – Junák - svaz skautů a skautek. Je to  dětská organizace provozující 

rozmanitou činnost,   zdůrazňující  hru  a  vytváření pozitivního  vztahu  

k lidem  a  k přírodě. Děti se podílejí na  řízení činnosti. Vyvrcholením jsou 

letní tábory, které mají program blízký zásadám výchovy v přírodě. 



 

Výchovu mimo vyučování tvoří  především výchovně-vzdělávací činnosti 

odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné, sebeobslužné a 

příprava na vyučování.       

 

7.3.  Odpočinkové a rekreační činnosti 

 

Způsob odpočinku a rekreace má vliv na utváření způsobu života jedince. 

Odpočinkové a rekreační činnosti pomáhají odstraňovat únavu z vyučování, 

vyrovnávají  jednostranné zatížení dětí  ve škole. Vychovatel v dětském 

domově může  odpočinkové a rekreační činnosti organizovat hromadně, nebo  

mohou děti přijít s návrhem podle svých individuálních potřeb a přání. Do 

režimu dne  jsou odpočinkové   činnosti     zařazovány  především  ve  

večerních  hodinách. O  víkendu  a v ostatních volných dnech je 

odpočinkovým činnostem věnováno více času. Odpočinkové činnosti mohou 

mít charakter relaxačních cvičení, konstruktivních, námětových, 

společenských her, četby knih a časopisů, sledování televize nebo pohybově 

nenáročných vycházek. 

    

Rekreační činnosti jsou pohybové aktivity, které se uskutečňují nejlépe 

v přírodě, nebo na hřišti a zahradě dětského domova. Jsou účinné, pokud je 

pedagog volí při středním stupni únavy dětí. Do režimu dne bývají zařazovány 

po odpoledním odpočinku. Vychovatelé často uplatňují  kolektivní pohybové 

hry. U mladších dětí volí hry s jednoduššími pravidly a u starších dětí jsou hry 

provázeny různými druhy disciplín. Rekreační činnosti mají charakter 

pohybových a závodivých her, zájmových sportů (rekreační atletika, 

gymnastika, lyžování, vycházky, hry se zpěvem, cvičení při hudbě, lidové a 

společenské tance).  

     

7.4.  Zájmové činnosti    

 

Zájmové     činnosti     jsou      aktivity    zaměřené   na  uspokojování  a 

rozvíjení  individuálních  potřeb,   zájmů   a   schopností. Podílejí  se na 

formování názorů, postojů a přesvědčení jedince. Zájmová činnost by měla mít 



na rozdíl od zábavy a odpočinku aktivní charakter. Zájmy se během života 

dítěte rozvíjejí, prohlubují a specializují. V dětských domovech se zejména 

uplatňují zájmové činnosti esteticko-výchovné, které  utvářejí  estetické  vztahy 

dětí ke  společnosti a jejím  materiálním  a kulturním hodnotám.  Činnosti  

jsou   zaměřeny   na   rozvoj   výtvarné a   hudební  tvořivosti,  dramatického a  

hudebně-pohybového projevu. Mezi další zájmové činnosti v dětském domově 

patří tělovýchovné, sportovní a turistické aktivity. Tyto činnosti napomáhají 

zvyšovat tělesnou zdatnost a  odolnost  dětí. Děti   poznávají  i  různé  druhy  

sportů. Tímto se pedagogové snaží, aby se pohyb stal důležitou potřebou i 

v pozdějším věku. Největší předností pohybové aktivity je množství prožitků. 

Také plní funkci zábavnou. Jedinec se při sportovní aktivitě  učí zvládat své   

emoce. Tělovýchovné a sportovní zájmové činnosti jsou zaměřené na atletiku, 

gymnastiku, fotbal, floorball, hokej, turistiku, plavání, lyžování, cyklistiku, 

sportovní hry. Dále se děti mohou věnovat zájmovým činnostem pracovně-

technickým, které napomáhají zdokonalovat manuální dovednosti a rozšiřují 

vědomosti o technické poznatky. Zvyšují zájem dětí o tvořivou práci  a  rozvíjí   

technické   myšlení. Také   přispívají  k  profesní  orientaci.  Jedná  se o 

výpočetní techniku, elektrotechniku, elektroniku, ale i o práci v kutilských 

dílnách. Vychovatelé dětského domova vedou děti k poznávání historického i 

aktuálního dění ve společnosti. Navštěvují s dětmi hrady a zámky, různé 

výstavy, koncerty a kulturní akce. Věnují se tedy zájmové činnosti 

společensko-vědní. Zároveň vedou děti k zájmové činnosti přírodovědné. Děti 

si prohlubují vědomosti o přírodě a vytvářejí si vztah k její ochraně.33          

 

Zájmová činnost v dětském domově může být uskutečňována pravidelně 

v zájmových útvarech (kroužcích, sportovních družstvech) nebo může být 

organizována příležitostně formou jednorázových nebo opakovaných aktivit. 

Zájmová činnost také může vzniknout spontánně na návrh jedince nebo 

skupiny dětí. 

   

 

8.  Alternativní  přístupy v rámci volnočasových aktivit 
                                                           
33 Srov. Pávková, J. Pedagogika volného času [teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a 
zařízení volného času]. Portál. Praha 2002  

 



 

V dětských domovech se v rámci volnočasových aktivit využívají nebo mohou 

využívat  také alternativní přístupy, které napomáhají dětem nejen ke zlepšení 

sociálních vztahů, ale i k lepším výsledkům ve školním vyučování. 

Vychovatelům umožňují lépe poznat osobnost daného dítěte.  

 

8.1. Arteterapie 

    

Pochází   ze  spojení  latinského  ars  -  umění  a  řeckého   terapie  -  léčení,   

léčba.   V nejobecnější rovině jde tady o léčbu uměním. Rozlišuje se dvojí 

význam termínu. Arteterapie v širším slova smyslu zahrnuje léčbu uměním 

souhrnně, tedy využití všech druhů umění v léčbě (výtvarné, hudební, 

slovesné, divadelní, atd.). V užším slova smyslu se význam arteterapie používá 

hlavně pro terapii, kde převládajícími výrazovými prostředky jsou výtvarné 

aktivity. Arteterapie představuje soubor uměleckých technik a postupů, které 

mají za cíl změnit  sebehodnocení  člověka,   integrovat jeho osobnost  a 

přinést mu pocit smysluplného naplnění života.34 Individuální cíle arteterapie 

zahrnují  uvolnění, sebeprožívání a sebevnímání, vizuální a verbální 

uspořádání zážitků, poznání vlastních možností, přiměřené sebehodnocení, 

růst osobní svobody a motivace, rozvoj fantazie, nadhled, celkový rozvoj 

osobnosti. K sociálním cílům patří vnímání a přijetí druhých, uznávání jejich 

hodnot, jejich ocenění, navazování kontaktů, zapojení do skupiny a 

spolupráce, komunikace a společné řešení problémů, zkušenost, že druzí mají 

podobné zážitky jako já, pochopení vztahů. U všech věkových i problémových 

skupin se snaží znovu vybudovat narušené dispozice. 

        

Arteterapie může být úspěšně uplatňována u dětí se specifickými problémy (např. u dětí trpící 

poruchou pozornosti, poruchami chování, emocionálními problémy). Posiluje sebevědomí, 

motivaci dětí a učí je sebekontrole.  Arteterapie  může být   aplikovaná  formou  individuální  

terapie,   při   které  klient  a terapeut navazují úzký kontakt. Je vhodná pro klienty vyžadující 

celou pozornost terapeuta, jejichž chování by působilo rušivě ve skupině a mělo by negativní 

důsledky pro ostatní klienty (např. agresivita, negativní vůdcovství, psychotické projevy). 35 

       

                                                           
34 Srov. Šicková -Fabrici, J. Základy arteterapie. Portál. Praha 2002 
35 Srov. Šicková -Fabrici, J. Základy arteterapie. Portál. Praha 2002 



Další formou arteterapie je skupinová terapie, která je náročnější hlavně pro terapeuta, má 

však řadu výhod pro klienty. Klienti s podobnými potřebami si mohou poskytnout vzájemnou 

podporu a pomáhají si při řešení problémů, mohou se poučit ve zpětné vazbě, vyzkoušet si 

nové role a zároveň vidí, jak ostatní reagují. Je výhodnější pro  toho,  kdo  prožívá  

individuální  arteterapii  příliš intenzivně, pomáhá více lidem najednou. Ale má také své 

nevýhody. Hůře dosáhneme diskrétnosti, lidé se mohou vyhnout rozhovoru o nepříjemných 

tématech, skupinu je těžší organizačně zvládnout. Do  skupinové   terapie   lze   zařadit   

cvičení   a   techniky,   které  jsou   dynamičtější  a  zajímavější.  Arteterapeutické   skupiny    

poskytují   kombinaci   individuálních a  sociálních zkušeností, které jsou blízké skupinové 

práci.36   

8.2. Dramaterapie 

 

Dramaterapie pomáhá uchopit a zmírnit sociální a psychologické problémy, 

mentální onemocnění i postižení. Stává se nástrojem zjednodušeného 

symbolického vyjadřování, díky němuž jedinec poznává sám sebe, a to 

prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i nonverbální složku 

komunikace. Zaměřuje se zejména na jedince s mentální retardací. Druhou 

nejfrekventovanější skupinou jsou   pacienti  psychiatrických  klinik  (s  

neurotickými  i  psychotickými poruchami), mladí lidé se specifickými  

vývojovými   poruchami   učení   a  chování,   mládež  s  poruchami chování a 

ohrožené sociálně-patologickými jevy.  

 

Základním prostředkem dramaterapie je improvizace. Improvizace vystihuje 

vnitřní stav klienta, jeho konflikty, volné asociace. Umožňuje vyjádření  

aktuálního  stavu a cítění. Je zcela svobodná v experimentování s různými 

rolemi, podporuje  vnitřní  vhled  do  modelových  situací,  buduje  schopnost 

okamžité reakce a zapojení do spolupráce. Improvizace má blíže ke 

skutečnému životu. Mezi další prostředky  zahrnuje  mimická  a  řečová  

cvičení,   dramatickou   hru,  verbální  hru a hru v roli,  scénář,  mýty  a  

příběhy,   pantomimu,  kresbu.37     

 

Profesně mají nejblíže k dramaterapii speciální pedagogové, dále pak 

psychologové, lékaři a odborníci v oblasti prevence sociálně-patologických 

                                                           
36 Srov. Liebmann, M. Skupinová arteterapie. Portál. Praha 2005 
37 Srov. Valenta, M. Dramaterapie. Portál. Praha 2001 
 
 



jevů. Mnoho  dramaterapeutů   běžně  užívá  při  své  práci  loutky, masky, 

líčení, psaný text   a prvky muzikoterapie či arteterapie v užším slova smyslu. 

 

8.3.  Muzikoterapie 

 

Muzikoterapie je léčba a doléčovací péče využívající hudby. Prvky 

muzikoterapie se můžou využít i ve výchově.  V poslední době vznikají 

skladby speciálně pro psychoterapeutické a meditativní účely. Využívá se 

tempa, rytmu, tónové kvality, melodie, harmonie, dynamiky, pauz, celkového 

trvání hudby.  Léčení probíhá nejen poslechem hudby, ale také jejím aktivním 

provozováním (hraním na hudební nástroj, zpíváním, vyjadřováním hudby 

pohybem, tancem. Muzikoterapie může být nasazena jako stimulátor aktivity - 

k uklidnění, k odstranění či zmírnění agrese, k odstranění napětí. Je to vědomé 

použití hudby, které vede ke změně způsobu  chování jedince. Tyto změny 

umožňují dítěti   lepší pochopení  vlastního já, jeho okolí a vedou tak k 

lepšímu zapojení do společnosti. Muzikoterapii můžeme provádět individuálně 

i ve skupině. Řada  muzikoterapeutických her má u dětí  se speciálními 

potřebami   dobrou odezvu (např. hra s rytmem, hry s bicími nástroji, terapie 

tancem). Relaxace  v rámci muzikoterapie pomáhá  dětem zbavovat se  

vnitřního napětí, mohou  potom   lépe zvládat  nejrůznější  problémy (např. s 

 usínáním, nervozitou, úzkostí, agresivitou).38    

 

Prvky arteterapie, muzikoterapie i dramaterapie  může do jisté míry  používat   

sám i vychovatel  v  dětském   domově. Záleží na schopnostech pedagoga. 

Těmito metodami může pomoci  dětem  zmírňovat  a    vyrovnávat     se    s   

důsledky    citové    deprivace,    emocionálního    poranění. Vychovateli tyto 

metody mohou pomoci při usměrnění hyperaktivních dětí.  

 

 

9.  Cíl a hypotézy výzkumu 

 

Všechny skutečnosti, které jsem uvedla v předchozích kapitolách, mne motivovaly k tomu, 

abych se nad problematikou volného času dětí z DD hlouběji zamyslela.  
                                                           
38 Srov. Šimanovský Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické 
praxi. Portál. Praha 2001 



 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak tráví volný čas děti z DD. Jaké činnosti 

jsou dětmi upřednostňovány a jaké specializované kroužky děti v dětském 

domově navštěvují. V neposlední řadě pak, co by nejraději samy ve volném 

čase chtěly dělat. Tím by se mi mělo podařit podat ucelený obrázek o životě 

dětí v DD, což je cílem mé bakalářské práce. 

 
Na základě vlastních zkušeností z praxe a daných cílů jsem stanovila tyto tři hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1: Děti  v dětských domovech ve volném čase upřednostňují činnosti umožňující  

projevy aktivity a tvořivosti, tzn. ve volbě volnočasových aktivit dominují činnosti zájmové. 

Hypotéza č. 2: Děti dávají přednost rekreačním činnostem před odpočinkovými. 

Hypotéza č. 3: Děti rády volí alternativní formy činností.  

 

 

10.  Metodika výzkumu 

 

Pro účely výzkumné sondy jsem použila dotazníkové metody.39 Dotazník obsahoval 11 

položek. 

Oslovila jsem 70 dětí ve věku od 8 – do 15ti let ze tří různých dětských domovů. Šest 

dotazníků se mi vrátilo zpět nevyplněných, a tak jsem je do výzkumu nezahrnula. 

 

Děti měly za úkol anonymně odpovědět na otázky v časovém limitu třicet minut. Vyplňování 

probíhalo v pokoji respondenta. Každému dítěti jsem vysvětlila, co od něho potřebuji, a že 

odpovědi použiji pouze pro své studijní účely. Po uplynutí třiceti minut mi děti vyplněný 

dotazník vrátily.  

 

 

11. Výzkumný soubor 

 

Základní soubor tvoří 64 respondentů z řad dětí ze tří různých dětských 

domovů (Dolních Počernice, Volyně, Kašperské Hory) ve věku od osmi do 

patnácti let.  

 

Tabulka č. 1: Výzkumný  soubor      
                               

 Počet Procento 

                                                           
39 Příloha č. 2 - Dotazník 



Pohlaví 
Chlapci 40 62,5 % 

Dívky 24 37,5 % 

 

 

Tabulka č. 2: Věková struktura dětských respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Výzkum, výsledky a jejich interpretace 

 

Otázka č. 1 - Kterým činnostem se ve svém volném čase věnuješ nejraději?  
 
 
Tabulka č. 3: Odpočinkové činnosti 
 

Odpočinkové 
činnosti 

 
Mám rád  Nebaví  mě  Nemám rád 

Poslech hudby 55 7 2 
Četba knih 22 33 9 

Sledování TV 56 5 3 
Společenské hry 38 18 8 

 

Hlavním úkolem této otázky bylo zjistit, jaké činnosti děti ve volném čase 

upřednostňují, jaké je baví a  nebaví. Na  otázku   odpovědělo   všech   64 

respondentů.   Nejraději z odpočinkových činností sleduje  televizi 88 % dětí, 

hudbu nejraději poslouchá 86 % respondentů, 59 % dotazovaných dětí rádo    

hraje   společenské a  stolní hry a  nejméně (34 %) dětí rádo čte knihy. 

    

 
Věk Počet dětí 

Procento 

8 let 14 21 % 
9 let 4 6 % 

10 let 6 9 % 
11 let 8 13 % 
12 let 12 19 % 
13 let 10 16 % 
14 let 8 13 % 

15 let 2 3 % 



Děti starší deseti let upřednostňují poslech hudby a sledování TV, děti 

mladšího věku nejraději hrají společenské hry. Četba knih je nejméně 

oblíbenou činností u všech dětí, naproti tomu nejvíce oblíbený je poslech 

hudby.  

         

Tabulka č. 4: Rekreační činnosti 

Rekreační 
činnosti Mám rád 

Nebaví 
mě 

Nemám 
rád 

 Tanec 25 21 18 
 Sport 58 4 2 

 Vycházky 48 12 4 
 Hry na hřišti  55 6 3 

 Hry se zpěvem 15 33 16 
 

Z rekreačních činností má 91 % respondent nejraději sport, 86 % dotazovaných dětí má rádo 

hry na hřišti, 75 % respondentů chodí raději na vycházky, 39 % dotazovaných rádo tancuje a 

23 % respondenti uvedli hry se zpěvem. 

 

Děti starší deseti let upřednostňují sport a tanec, děti mladšího věku naproti tomu vycházky do 

přírody. Zde se liší zájem děvčat a chlapců, zatímco dívky preferují tanec, chlapci raději 

sportují. Nejméně oblíbenou činností jsou hry se zpěvem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 5: Zájmové činnosti 
 



 
Zájmové činnosti Mám rád 

Nebaví 
mě Nemám rád 

Návštěvy hradů a zámků 40 19 5 
Celodenní výlety do okolí a do   
přírody              39 21 4 

Práce se dřevem a papírem 52 41 19 
Počítače 60 2 2 

Rybářství 12 42 10 
Fotografování 17 30 17 

Výtvarná činnost 39 15 6 
Divadlo 40 15 9 

Hra na hudební nástroj 23 19 22 
Koncerty 39 18 7 

Výlety na kolech 44 12 8 
Stolní tenis 50 9 5 
Basketbal 51 10 3 
Kopaná 50 12 2 
Aerobic 24 20 30 

  

Ze zájmových činností dominují u dětí počítače (94 %), práce   se   dřevem  a papírem (81 %), 

basketbal (80 %). Dále děti  baví kopaná  (78 %), stolní tenis (78 %),  koncerty  (64 %), 

návštěvy  hradů   a   zámků (63 %),  divadlo  (63 %),  výtvarnou  činnost  a  celodenní  výlety  

do  přírody  (61 %). Stejný počet dětí  upřednostňuje výlety na kolech  (61 %), dále pak 

aerobic   (38 %), fotografování  (27 %) a nejméně se děti zajímají o rybářství (19 %). 

 

Také zde je potřeba uvést, že děti své záliby mění s rostoucím věkem. U nejmenších dětí jsou 

nejoblíbenější celodenní výlety a práce se dřevem a papírem, naproti tomu starší děti 

upřednostňují  počítače a sportovní hry.  

 

Samozřejmě rozdílné záliby mají dívky a chlapci. Děvčata preferují aerobic, divadlo, výlety na 

kolech a počítače -  v tom se shodují s chlapci, ti kromě počítače mají zálibu v kolektivních 

hrách - kopaná, basketbal, stolní tenis. 

 

 

 

Otázka č. 2 - Jak často se věnuješ činnostem, které máš rád(a)?  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Graf 

znázorňuje pravidelnost prováděných činností, které děti volí pro vyplnění 

svého volného času. Na otázku odpovědělo všech 64 respondentů. 43  (tj. 67 

%) respondenti uvedli, že se jednou týdně věnují činnostem, které mají rádi. 20  

(tj. 31 %) respondentů uvedlo několikrát týdně a 1  (tj. 2 %) respondent 

odpověděl jednou za měsíc. Jednou za rok neuvedl žádný respondent.    

 

Z těchto odpovědí vyplývá, že děti mají v DD prostor ke svým oblíbeným 

činnostem a mohou trávit svůj volný čas tím, co je baví. 

 

Otázka č. 3 - Věnuješ se i činnostem, které nemáš rád(a)?   

 

Graf č. 2
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Na výše uvedenou otázku odpovědělo všech 64 dotazovaných dětí. 36  (tj. 56 

%) respondentů uvedlo, že se věnují ve volném čase několikrát týdně 

činnostem, které nemají rádi. 18  (tj. 28 %) dotazovaných uvedlo jednou týdně 
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a 10  (tj. 16%)  respondentů jednou za měsíc. Žádný respondent neuvedl 

jednou za rok.  

 

Myslím se, že jde o činnosti, které děti nemají rády, protože jsou organizovány 

hromadně  a  účast  na nich bývá zpravidla povinná. Jedná se například o 

hromadný výlet  do přírody, návštěva kulturního představení, kolektivní 

sportovní hry, výtvarná činnost.  

 

Jak vyplývá z mého výzkumu, vychovatel by měl o hromadných akcích děti 

lépe informovat, snažit se je přesvědčit o jejich vhodnosti a motivovat je tak, 

aby děti necítily např. výlet do přírody jako činnost, kterou dělají nerady.  

 

Otázka č. 4 - Když se rozhoduje o činnosti pro volný čas, jak se zachováš? 
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Graf znázorňuje, zda se děti snaží tvořivě ovlivňovat program svého volného 

času, nebo zda jen pasivně přijímají návrhy vychovatelů. Na výše uvedenou 

otázku  odpovědělo  25 (tj. 39 %) respondentů, že se snaží s kamarády 

ovlivňovat rozhodnutí vychovatele a  16 (tj. 24 %) respondentů se snaží samo 

ovlivňovat rozhodnutí vychovatele.  23 (tj. 37%) respondenti odpověděli, že 

dělají ve volném čase to, co rozhodne vychovatel. 

   



I zde je důležitý věk respondenta. Je jasné, že patnáctileté dítě je v rozhodování, jak bude 

trávit svůj volný čas samostatnější, než dítě osmileté. 

 

Otázka č. 5 - Dokáží vychovatelé získat pro činnosti ve volném čase všechny 

děti? 
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Na výše uvedenou otázku 19  (tj. 30 %) dotazovaných odpovědělo, že vychovatelé  dokáží 

získat všechny děti pro činnosti ve volném čase, 37 (tj. 58 %) respondentů odpovědělo „někdy 

ano“, 5   (tj. 7 %) „někdy ne“ a 3  (tj. 5 %) dotazovaní uvedli „ne“.  

 

Z mého výzkumu tedy vyplývá, že vychovatelé v DD Dolní Počernice, Volyně a Kašperské 

Hory dokáží zapojit do volnočasových aktivit zpravidla všechny děti. Otázkou zůstává, co 

bývá motivací pro děti, aby se této vybrané činnosti zúčastnily.  

 

Pokládám za důležité, aby vychovatel ovlivňoval průběh trávení volného času dětí, které má 

na starosti. Z výzkumu vyplývá, že děti toto vnímají, a na jednu stranu mají volnost a mohou 

se věnovat své oblíbené činnosti, na druhou stranu respektují činnost, kterou jim vybere 

vychovatel. Vychovatel by měl vést děti k aktivnímu trávení svého volného času,  např. ke 

sportu, místo pasivního sezení před TV.  

 
Otázka č. 6 - Kdyby sis mohl(a) vymyslet cokoliv, co by jsi chtěl(a) dělat ve 

volném čase v dětském domově?  
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Graf znázorňuje, jak si respondenti představují svůj volný čas, a jaké činnosti by chtěli ve 

volném čase v dětském domově uskutečňovat.  

 

19 (tj. 29%) dotazovaných uvedlo, že by se ve volném čase chtěli nejčastěji věnovat 

sportovním činnostem, 10  (tj. 16%) respondentů uvedlo, že by chtěli ve volném čase mít 

přístup k počítači. 9  (tj. 13%) dotazovaných dětí by se rádo věnovalo tanci (hip hop, 

breakdance), 8 (tj. 12%) respondentů by rádo sledovalo televizi. 6 (tj. 10%)  respondentů by 

rádo chodilo na vycházky. 5  (tj. 9%) dotazovaných by mělo zájem věnovat se výtvarné  

činnosti a stejný počet respondentů  (tj. 5) by rádo hrálo společenské hry. 2 (tj. 2%) 

respondenti odpověděli, že „nic“. Pod touto odpovědí si představuji, že by tyto děti rády 

věnovaly svůj volný čas sobě, odpočívaly nebo povídaly s kamarády. 

 

Domnívám se, že vítězství sportu nad počítači je velmi uspokojivé. Z mého výzkumu vyplývá, 

že děti nalézají ve sportovních hrách větší zábavu a uspokojení, než při pasivním sledování 

TV. Aktivní trávení volného času je rozhodně nejlepší způsob pro zdravý vývoj dítěte.  

 

Otázka č. 7 - Máte v dětském domově dostatek pomůcek pro uskutečňování Vašich zájmů? 
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51 (tj. 80 %) dotazovaný uvedl, že v DD mají  tělocvičnu a hřiště. 51   (tj. 80 %)  respondent 

odpověděl, že mají v DD hudební nástroje. 64  (tj. 100 %) respondenti  uvedli,   že  mají  v  

dětském domově výtvarné pomůcky, lyže, kola a kuchyňku. 50   (tj. 78 %) dotazovaných 

uvedlo, že mají  hernu a 58  (tj. 91 %) dotazovaných uvedlo počítače. 38  (tj. 60 %) 

respondentů uvedlo, že součástí jejich dětského domova je zahrada. 35  (tj. 55 %) 

dotazovaných uvedlo, že mají  k dispozici knihovnu.   

 

Z mého výzkumu vyplývá, že vybavenost v DD je na velmi dobré úrovni. Nejen pro trávení 

volného času na hřišti a v tělocvičně, ale také technické vybavení (počítače), již není dětem 

z DD  nedostupné. Žijeme v moderní době a znalost obsluhy PC  patří k základním 

dovednostem.   

 

 

 

 

Otázka č. 8 - Dostáváte v dětském domově nové pomůcky, které Vám pomáhají realizovat Vaše 

činnosti? 
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58  (tj. 90 %) dotazovaných dětí uvedlo, že dětský domov nakupuje nové pomůcky. Nečastěji 

uváděli sportovní potřeby (56 %), výtvarné potřeby (30 %) a hračky (14 %), 6  (tj. 10 %) 

respondentů uvedlo, že v dětském domově nedostávají nové věci pro volnočasové aktivity. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 90% dotazovaných dětí kladně, tudíž můžu konstatovat, že 

vybavení v DD novými věcmi je na výborné úrovni. DD má tedy dostatečné množství 

finančních zdrojů, aby mohl uspokojovat potřeby dětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 9 - Co bys ještě rád(a) dělal(a) ve volném čase, ale dětský domov, ve kterém jsi, Ti to 

neumožňuje? 
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Graf znázorňuje, zda vybavení  dětského domova dokáže uspokojit rozličné 

dětské potřeby. 49  (tj. 76 %) dotazovaných uvedlo, že  ve volném čase mohou 

činit vše, co chtějí a co je zajímá. 7  (tj. 11 %) respondentů uvedlo, že 

nemohou hrát hry na počítači. 5 ( tj. 8 %) dotazovaných by rádo  jezdilo na 

koni. 3  (tj. 5  %) respondenti uvedli, že jim v dětském domově chybí vybavení 

pro plavání.     

 

Co se týče jízdy na koni a plavání přímo v DD, pokládám tyto odpovědi za nerealistické a 

pokud má dítě opravdu zájem o jízdu na koni, lze toto řešit přihlášením dítěte do jezdeckého 

kroužku, taktéž plavání - návštěvou plaveckého bazénu.  

Z mého výzkumu tedy vyplývá, že DD poskytuje dětem dostatečný prostor a vybavení pro 

trávení volného času. 

 

Otázka č. 10 - Máte v dětském domově výtvarné a hudební kroužky? 

 

Na tuto otázku 55  (tj. 86 %) dotazovaných uvedlo, že mají v DD výtvarné kroužky a 40  (tj. 

63 %) respondentů odpovědělo, že mají možnost navštěvovat hudební kroužky.   

Otázka č. 11 - Který z těchto kroužků navštěvuješ?  

 

Poslední otázkou jsem zjišťovala, kolik dětí navštěvuje tyto specializované kroužky.  
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Graf znázorňuje směr zájmu dětí o jednotlivé oblasti. 19  (tj. 30 %) 

dotazovaných dětí   navštěvuje   keramickou  dílnu a 7  (tj. 11 %) dětí  

výtvarné kroužky. 14  (tj. 22 %) dotazovaných se účastní tanečních kroužků, 8  

(tj. 13 %) respondentů  dochází na pěvecký sbor.  35 (tj. 55%) dotazovaných 

uvedlo, že nenavštěvuje žádný z těchto kroužků, protože je výtvarná ani 

hudební činnost nebaví.  

 

Mladší děti (do desíti let) odpovídaly kladně. Výtvarné, hudební, taneční 

kroužky a zejména keramická dílna je baví. Z výzkumu vyplývá, že tyto 

kroužky už nejsou atraktivní pro děti starší deseti let, které raději volí mezi 

jinými volnočasovými aktivitami. Toto zjištění může pomoci vychovatelům 

při rozhodování, do jakých zájmových kroužků dítě přihlásit.  

 

 

 

 

 

13. Diskuse a zjištění 

       

V průběhu shromažďování dat pro zpracování bakalářské práce jsem se nepotýkala s žádnými 

velkými problémy. Děti ochotně spolupracovaly. 

 

Z mého výzkumu vyplynulo, že se  většina dětských respondentů  domnívá, že 

jejich dětský domov jim umožňuje ve volném  čase činit téměř vše, co si přejí. 



Činnosti, které   respondenti    uvádějí, že  by chtěli ve  volném  čase dělat a 

nemohou, vyplývají spíše z materiálního zajištění dětského domova – 

například nechovají  koně a nevlastní bazén.  Dle mého názoru z tohoto 

zjištění vyplývá, že materiální vybavení dětských domovů je dostačující. 

Myslím si, že bazén a chov koní je pro DD nákladná záležitost. Zájem dětí 

v tomto ohledu se dá zajistit jiným způsobem (např. návštěvou farmy, 

veřejného koupaliště).  

 

Hypotéza  č. 1, že děti  v dětských domovech ve volném čase upřednostňují činnosti 

umožňující  projevy aktivity a tvořivosti a ve volnočasových aktivitách dominují činnosti 

zájmové, se mi potvrdila zčásti. Děti ve volném čase rády sportují, chlapci především rádi 

hrají fotbal a floorbal. Dívky dávají přednost tanci. Na druhé straně významná část 

dotazovaných dětí má ráda činnosti odpočinkové. Řada   dětí   by  chtěla trávit více volného 

času  u počítače. Nicméně se domnívám, že počítačové hry, program i doba  strávená 

sledováním televize, by měla být pod kontrolou vychovatele. Vychovatel by měl mít přehled, 

čím se děti u počítače baví.  

 

Dle mého šetření je také patrné, že v dětských domovech mají dostatek pomůcek  pro  volný  

čas (graf č. 6) a děti nemají pocit omezení ve svých individuálních aktivitách.  Děti se  snaží 

ovlivňovat vychovatele při výběru volnočasových aktivit  a  snaží se prosazovat své zájmy 

(graf č. 3). Myslím si, že toto zjištění je zajímavé pro všechny pedagogy, kteří toho můžou 

využít pro činnosti, do kterých se dětem nechce. Co se týče výtvarných a hudebních kroužků, z 

odpovědí dětí vyplývá, že více než polovina z nich nenavštěvuje žádný specializovaný 

kroužek v DD (55%). Mezi nejoblíbenější projevy aktivity a tvořivosti patří práce v keramické 

dílně.  

 

Hypotéza č. 2, kde jsem se domnívala, že děti dávají přednost rekreačním činnostem před 

odpočinkovými, se mi vyplnila. Jak vyplývá z porovnání mezi tabulkami č. 3 a č. 4, rekreační 

činnosti nad odpočinkovými u dětí zvítězily. Sport vyhrál nad sledování TV v poměru 58 : 56 

a  hry na hřišti jsou u dětí stejně oblíbené jako poslech hudby (55 : 55).  Jde tedy o vítězství 

velmi těsné a přesnější tedy bude závěr, že rekreační činnosti jsou u dětí stejně oblíbené jako 

odpočinkové. I toto pokládám za velký úspěch, že sportovní hry se v co do oblíbenosti 

vyrovnají  sledování TV-seriálů. Ze shora uvedeného vyplývá, že děti svůj volný čas tráví jak 

odpočinkovým, tak aktivním způsobem. 

 

Naproti tomu můžeme říci (podle grafu č. 5, který znázorňuje, jaké činnosti by děti chtěly ve 

volném čase v dětském domově uskutečňovat), že děti by se raději věnovaly sportovním 

činnostem než hrám na PC (v poměru 19 : 10). A tanec vyhrál nad sledováním TV v poměru 9 



: 8. Domnívám se, že i z tohoto je patrné, že děti upřednostňují aktivní trávení volného času, 

který je rozhodně mnohem zdravější a toto zjištění je uspokojivé.  

 

Dále bych chtěla navázat na hypotézu č. 3, zda děti rády volí alternativní formy činností. 

Alternativní formy činností  pomáhají porozumět a  zmírnit  sociální a psychologické 

problémy  a stávají se nástrojem lepšího vyjadřování, díky němuž jedinec poznává sám sebe, a 

to prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i nonverbální složku komunikace.40 

Domnívám se, že alternativní formy činností ve volném čase v dětských domovech mají vliv 

na usměrňování  sebehodnocení,  na  zlepšení sociálních vazeb, na zařazení dětí do kolektivu a 

jsou také prostředkem dětského sebepoznání a psychohygieny (uvolňování). Dětem 

pocházejícím z  dysfunkčního rodinného prostředí  mohou  tyto  formy  činností  umožnit  

vyrovnat se  svojí těžkou životní situací. Z výzkumu vyplývá, že výtvarné a hudební kroužky, 

do kterých může vychovatel začlenit prvky arteterapie a muzikoterapie jsou atraktivní pro děti 

do deseti let. Starší děti o tyto činnosti nemají zájem, proto můžu říci, že hypotéza č. 3 se mi 

potvrdila jen zčásti. Tyto specializované kroužky vedené přímo speciálním pedagogem 

nebývají v DD běžně dostupné, často bývají součástí speciálně-psychologické poradny, do 

kterých musí dítě spolu s vychovatelem docházet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40  Srov. Pipeková J. a kol. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Paido. Brno 2001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Závěr     

 

Dětský domov má svůj nesporný společenský význam. Představuje skutečnou záchranu pro 

děti, které je nutno z rodiny odejmout  často náhle, pro jejich akutní ohrožení. Přesto by ale 

nemělo být umístění dítěte v domově považováno za vyřešení jeho životní situace. Žádné 

ústavní zařízení nemůže dětem rodinu vynahradit! Dítě by mělo po určité době strávené 

v tomto zařízení přejít buď do některé z forem náhradní rodinné péče nebo, jsou-li pro to 

předpoklady a předchozí práce s rodinou úspěšná, se vrátit domů.   

 

Během vývoje se volný čas stal nedílnou součástí lidského života. Volnému 

času je věnováno mnoho pozornosti. Od druhé světové války vzrostl počet 

zařízení, která se obohacovala a rozšiřovala svůj obsah i věkový dosah, 

upevňovala své postavení v životě dětí a mládeže. Zvláštní postavení mají 

právě dětské domovy. Vychovatelé se snaží vycházet z různorodých potřeb a 

přání dětí. Prostřednictvím svého vzdělání, zálib a zkušeností organizují jejich 

volný čas a dávají dětem dostatečný prostor, aby se samy naučily využívat svůj 

volný čas.       

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala dětmi z dětského domova. Cílem mojí práce bylo 

ukázat, jak se žije dětem v DD a jak tráví svůj volný čas. Myslím, že se mi podařilo zjistit, co 

dětský domov dětem nabízí a jak DD funguje. Pomocí výzkumu jsem pak zjistila stěžejní 

informace o tom, jak děti z DD tráví svůj volný čas a cíl práce tedy považuji za splněný, neboť 

se mi podařilo podat ucelený obrázek o životě dětí v DD.  

 



Úkolem a cílem vychovatelů, kteří zastupují v dětských domovech roli rodičů je, aby z dětí 

vyrostli  sebevědomí, úspěšní a aktivní jedinci, kteří se zapojí do společnosti.  Pro dítě je 

nejužitečnější, aby si rozvíjelo dílčí dovednosti, například  jemnou  motoriku   při   keramice,   

rychlost   a   pružnost při  atletice  a  představivost a přesnost  při  kreslení.  Čím  je  dítě  

mladší,  tím  lépe  je  specializaci  zájmů  odložit  a pomáhat  mu k rozvoji po všech stránkách. 

Když je dítě malé a samo nemá představu o tom co ho baví a co ne, je lepší začít zeširoka.  

 

Na volném čase dětí se také odráží  materiální vybavení dětských domovů, které se zdá z 

hlediska mého výzkumu jako dostatečné. Úkolem ředitele dětského domova je zajistit dětem 

dostatečné materiální vybavení pro zájmové aktivity. Ředitelé se prostřednictvím různých 

projektů a sponzorských darů snaží získat co nejvíce pomůcek pro hodnotné trávení volného 

času. Dle výsledků mého výzkumu mohu říci, že děti jsou po materiální stránce pro volný čas 

velmi dobře zajištěny.   

 

Výzkumem jsem zjistila, že dětské domovy nabízejí dětem dostatečné množství 

volnočasových     aktivit      a     umožňují    jim    výběr   ve  sportovních,  rekreačních  a 

odpočinkových   činnostech   a  existuje  zde  i   pestrá   nabídka   různých   tradičních   i 

alternativních  kroužků. Děti z nabízených možností nejvíce upřednostňují projevy aktivity a 

tvořivosti a jsou dostatečně motivovány jejich vychovateli.  

 

Hypotéza č. 1 byla potvrzena zčásti, protože  dětí v dětských domovech rády sportují, na druhé 

straně mají také rády činnosti odpočinkové, mezi které patří např. poslech hudby.  

Hypotéza č. 2 se mi potvrdila, děti dávají přednost rekreačním činnostem před 

odpočinkovými.  

Hypotéza č. 3 se mi potvrdila jen zčásti, protože alternativní formy činností si rády volí jen 

děti mladší deseti let. 

 

Dle mého šetření přicházejí děti s novými nápady do volnočasových činností 

jen velmi zřídka. Mezi nejčastěji uváděné nápady patří náměty na kulturní 

akce, kolektivní a pohybové hry, soutěže, výlety, sportovní činnosti a výtvarné 

činnosti. I přesto, že děti přinášejí málo nápadů do volnočasových aktivit 

dětského domova, jsou to podle mého názoru činnosti, které jim umožňují 

projevy aktivity a tvořivosti.  

 

Bez povšimnutí nelze přejít, že většina dětí a mladých lidí má zájem o 

sportovní činnosti (graf č. 5). Jedním z důvodů je podle mého názoru možnost 

zažít pocit úspěchu a získat motivaci pro další činnost. Jedním z dalších 

důvodů by mohla být i kolektivní povaha jednotlivých sportů. Jak je patrné 



z odpovědí na otázku č.1 z dotazníku, děti se rovnoměrně věnují činnostem 

odpočinkovým, rekreačním a zájmovým. Z těchto výsledků se lze domnívat, 

že motivačně všechny výše  uvedené okruhy samotné děti přitahují.  

 

Prostřednictvím mé bakalářské práce se mi naskytla možnost porovnat zájem  

dětí o jednotlivé volnočasové činnosti a získat tak ucelenější  přehled o 

zájmech a potřebách dětí v dětských domovech. Z  výsledků  výzkumu  je  

patrné,  že  volný čas je neméně  důležitou součástí života  a výchovy dětí v 

dětských domovech. Vychovatelé by se měli volným časem zabývat co nejvíce 

a dobře se na jeho využívání po praktické i teoretické stránce připravovat. Je 

nutné volný čas využívat aktivně a snažit se najít společnou cestu  vychovatele 

a dětí při  vytváření náplně volného času. Pedagog musí být především rádcem 

a kamarádem, kterého si děti váží a vidí v něm svůj vzor.  

 

Tato práce může být východiskem pro pedagogické pracovníky, kteří pracují 

v dětských domovech, aby se nad problematikou volného času dětí z DD 

hlouběji zamysleli a snažili se děti více motivovat k aktivnímu způsobu trávení 

volného času. Neboť jak vyplynulo z mého šetření, děti o sportovní činnosti 

mají zájem a je škoda, když někteří netráví svůj volný čas aktivněji. Část 

práce, která se zabývá alternativními přístupy, by se mohla stát zdrojem 

námětů pro ředitele DD a vedoucí pedagogické pracovníky, neboť se 

domnívám, že alternativními metodami se běžně v DD vychovatelé nezabývají 

a ani nevyhledávají speciální pedagogy, kteří by jim mohli ve výchově dětí 

těmito speciálními metodami pomoci.  
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Tabulka č. 1 – Rozvody v ČR 
 
 

Rozvody na 100 sňatků 

Území 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ČR 45,8 52,9 56,7 61,4 56,2 58,8 44,2 53,7 60,3 

Kraj:  

Hl.m.Praha 51,8 55,3 64,5 63,3 57,4 67,8 47,2 55,1 64,0 

Středočeský 45,2 54,8 56,3 63,1 55,7 63,1 45,6 54,7 58,1 

Jihočeský 41,4 57,3 56,4 55,4 56,6 48,7 49,1 50,2 58,5 

Plzeňský 48,0 56,2 57,8 65,7 56,5 53,9 42,9 53,4 57,6 

Karlovarský 62,6 66,5 73,9 79,9 62,2 63,3 50,6 62,9 58,6 

Ústecký 49,5 59,7 58,1 76,3 67,5 78,9 43,2 60,4 74,1 

Liberecký 56,9 68,7 65,8 69,5 62,9 65,8 43,4 53,2 61,3 

Královéhr. 50,4 56,1 61,9 61,5 60,1 53,6 40,0 51,1 57,9 

Pardubický 43,0 47,8 56,3 54,9 53,8 49,7 46,8 49,8 55,7 

Vysočina 34,6 37,7 44,1 45,2 42,1 36,5 35,9 43,7 46,6 

Jihomorav. 44,1 46,9 51,0 56,2 51,0 54,5 40,0 48,2 55,1 

Olomoucký 39,4 52,2 53,7 56,2 54,5 54,8 41,8 54,7 58,4 

Zlínský 35,4 40,0 44,1 50,5 44,5 44,0 37,1 43,3 53,1 

Moravskosl. 44,3 50,4 55,6 63,3 58,8 64,2 49,8 62,6 68,6 

 

Zdroj: Český statistický řad 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 2: Dětské domovy v České republice k 15.10. 2003  
                                                           
41 ČSÚ [online]. 2007, 15.5.2007 [cit. 2007-05-02]. Dostupný z WWW:  <http://www.czso.cz> 
 



 
   
 
Ukazatel  Počet 
Celkem zařízení 134 
Celkový počet svěřenců 4612 
z toho děvčata 2130 
V celkovém počtu svěřenců :   

- děti před zahájením školní docházky 388 

- svěřenci plnící povinnou  školní docházku 3973 

- svěřenci po skončení povinné školní docházky 2844 

Celkový počet pracovníků dětských domovů 1) 5267 

v tom :   

speciální pedagogové 1) 191 

vychovatelé a pomocní vychovatelé 1) 2948 

psychologové a sociální pracovníci 1) 263 

zdravotničtí a ostatní pracovníci 1) 1865 

 
1) fyzické osoby 
 
Zdroj: Český statistický úřad 42 

 
 
 

                                                           
42 ČSÚ[online]. 2007, 15.5.2007 [cit. 2007-05-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/1600306A7D/$File/3301rr30.xls>. 
 



Vysvětlení, jak máš odpovědět na otázku : 

☺                          Ө                           ☻                                            
       mám rád(a)                       nebaví mě                     nemám rád(a) 
                                                                                                        
Činnosti, které  máš rád(a), nebaví tě, nemáš rád(a), označ křížkem!  
 

U činnostech, které Tě baví, oznámkuj do  rámečku   číslicí od 1 do 5.   
 
Přičemž známka 5 má největší hodnotu, známka 1 nejmenší!  
1- mám rád/a málo 
2- mám rád/a více 
3- mám rád/a středně 
4- mám rád/a hodně 
5- mám rád/a nejvíce 
 
 
1.  Kterým činnostem se ve svém volném čase věnuješ nejraději? 
 
a) odpočinkovým  

-poslech hudby        ☺        Ө  ☻ 
-četba knih              ☺       Ө   ☻ 

-sledování televize   ☺      Ө             ☻ 

- společenské, stolní hry  ☺   Ө  ☻ 

 
b) rekreačním      

-tanec      ☺   Ө       ☻ 

-sport     ☺   Ө         ☻ 

-vycházky        ☺    Ө           ☻ 

-hry na hřišti   ☺           Ө            ☻ 

-hry se zpěvem    ☺        Ө           ☻ 

 
c) zájmovým   

-návštěvy hradů a zámků      ☺           Ө      ☻ 
-celodenní výlety do přírody  ☺          Ө         ☻ 

-práce se dřevem, papírem     ☺           Ө    ☻ 
-počítače        ☺         Ө            ☻ 

-rybářství      ☺      Ө            ☻ 

-fotografování    ☺         Ө            ☻ 

-výtvarná činnost    ☺           Ө   ☻ 



-divadlo        ☺            Ө            ☻ 

-hra na hudební nástroj   ☺          Ө            ☻ 

-koncerty         ☺         Ө     ☻ 

-výlety na kolech    ☺           Ө            ☻ 

-stolní tenis       ☺           Ө           ☻ 

-basketbal         ☺   Ө          ☻  
-fotbal           ☺            Ө             ☻ 

-aerobic         ☺          Ө           ☻ 

 
2. Jak často se věnuješ  činnostem, které máš rád(a)? 
    Označ křížkem jednu z možností!  

  a) jednou týdně 

  b) několikrát týdně 

 c) jednou za měsíc 

 d) jednou za rok    
 
3.  Věnuješ se i činnostem, které nemáš rád(a)? 
Označ křížkem jednu z možností!  

  a) jednou týdně 

  b) několikrát týdně 

 c) jednou za měsíc 

 d) jednou za rok    
 
4.  Když se rozhoduje o činnosti pro volný čas, jak se zachováš? 
Označ křížkem jednu z možností!  

   a) snažím se s kamarády ovlivňovat  rozhodnutí vychovatele 

  b) snažím se sám ovlivňovat rozhodnutí vychovatele 

  c) děláme to, co rozhodne vychovatel 
 
 
 
 
 
5.  Dokáží vychovatelé získat pro činnosti ve volném čase všechny děti? 
     Označ křížkem jednu z možností! 

 a) ano 

 b) někdy ano 



 c) někdy ne 

 d) ne 
 
6.  Kdyby sis mohl(a) vymyslet cokoliv, co by jsi chtěl(a) dělat ve volném čase   
v dětském domově?            

  ………………………………………………………………………………… 
 
7. Máte v dětském domově dostatek pomůcek pro uskutečňování Vašich zájmů? 

     Označ křížkem jaké pomůcky v dětském domově máte! 

    tělocvična                                         kuchyňka 

     hudební nástroje                                dílna 

     výtvarné pomůcky                             zahrada 

     hřiště                                                 kola 

     lyže                         

      jiné  (uveď jaké).…………………………………………………….. 
 
8. Dostáváte  v dětském domově nové pomůcky, které Vám pomáhají realizovat  Vaše 
činnosti?  (např. míče, tenisové rakety) 

      Označ křížkem jednu z možností!         

 ano 

   ne 
 
9.  Co bys ještě rád(a) dělal(a) ve volném čase, ale dětský domov, ve 
kterém jsi, Ti to neumožňuje ? 
 
........................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
 
10.  Máte v  dětském domově výtvarné a hudební kroužky?    

  Označ křížkem jaké kroužky to jsou! 

 a) výtvarné  (arteterapeutická dílna, keramika, modelování, dovedné  ruce)               b) 
hudební   (zpěv, hra na hudební nástroj, cvičení při hudbě, tanec) 

 c) žádné 
 
 

11.  Který z těchto kroužků navštěvuješ? 

 
.............................................................................................................................. 
 
Uveď svůj  věk.  ......................... 
Do jaké třídy chodíš? …..................... 
 

Označ křížkem jsi:         chlapec  



                                        dívka      

 
ZA VYPLNĚNÍ DĚKUJI! 
 
 


