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Abstrakt  

Tématem disertační práce je průzkum předpokladů k pracovnímu uplatnění osob, které část 

nebo celé své dětství a dospívání prožili v dětských domovech. Práce je členěna na teoretickou 

a empirickou část. Teoretická část je věnována rozboru kompetencí, které jsou v současnosti 

významným předpokladem uplatnění na trhu práce, integraci mladých lidí z ústavní výchovy 

do profesního života, problematice ústavní výchovy a vývojovému období dospívání, ve kterém 

mladí lidé z ústavů obvykle vstupují na trh práce. K užitým metodám této části patří teoretická 

analýza a interpretace klíčových konceptů a poznatků prezentovaných v odborné literatuře, 

realizovaných výzkumech a dalších zdrojích tak, aby byla získána východiska pro zaměření 

a design výzkumu a relevantní data pro diskusi jeho výsledků. V empirické části je 

prezentováno výzkumné šetření se smíšeným designem. Hlavním cílem je zjistit, zda se 

subjektivní hodnocení vybraných obecných dovedností a měkkých kompetencí, důležitých pro 

pracovní uplatnění, liší u mladých lidí z dětského domova a mladých lidí, kteří vyrůstají 

v rodinách. Šetření je založeno na metodologické triangulaci technik kvalitativního 

a kvantitativního výzkumu a je rozvrženo do tří fází. V počáteční fázi výzkumu bylo použito 

kvalitativní šetření formou semistrukturovaného rozhovoru u personalistů a HR manažerů (n = 

9), aby byly zjištěny požadavky zaměstnavatelů na obecné dovednosti a měkké kompetence 

absolventů. Výsledky ukázaly, že nejčastěji mezi ně patří: počítačová způsobilost, jazyková 

způsobilost v češtině, jazyková způsobilost v angličtině, efektivní komunikace, kooperace, 

flexibilita, samostatnost, řešení problémů, aktivní přístup a zvládání zátěže. Byl vytvořen 

dotazník, který zjišťoval sebeposouzení rozvoje uvedených kompetencí ze strany zkoumaných 

osob, a umožnil porovnat rozdíly u mladých lidí z dětských domovů a z rodin. Ve druhé fázi 

výzkumu bylo realizováno dotazníkové šetření (n = 327), které ukázalo, že mladí lidé 

z dětských domovů mají oproti mladým lidem z rodin deficity v těchto oblastech kompetencí: 

počítačové dovednosti, jazyková způsobilost v češtině, jazyková způsobilost v angličtině. 

Naopak u mladých lidí z rodin se oproti mladým lidem z dětských domovů projevil deficit u 

měkké kompetence, a to samostatnosti. Ve třetí fázi výzkumu byly výsledky dotazníku 

ověřovány na základě expertního šetření, opět s využitím semistrukturovaného rozhovoru (n = 

4). Experti potvrdili, že mladí lidé z dětských domovů nejsou v uvedených kompetencích 

připraveni na přechod do samostatného života. Opuštění dětského domova by mělo být spojeno 

s dosažením větší psychické a sociální zralosti a se zajištěním vhodné práce. V závěru jsou 

formulována doporučení pro další výzkumy a pro sociálně pedagogickou praxi.  
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Abstract  

The topic of the dissertation is the research of the assumptions for employment of people 

who spent part or all of their childhood and adolescence in children's homes. The thesis is 

divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part is devoted to the analysis of 

competences that are currently important prerequisites for employment in the labour market, 

integration of young people from institutional education into professional life, the problems of 

institutional education and the developmental period of adolescence, in which young people 

from institutions usually enter the labour market. The methods used in this section include 

theoretical analysis and interpretation of key concepts and findings presented in the literature, 

implemented research and other sources in order to provide a basis for the focus and design of 

the research and relevant data for the discussion of its results. In the empirical part, a mixed-

methods research design is presented. The main aim is to find out whether subjective ratings of 

selected general skills and soft competences important for employment differ between young 

people from children's homes and young people growing up in families. The investigation is 

based on a methodological triangulation of qualitative and quantitative research techniques and 

is structured in three phases. In the initial phase of the research, a qualitative survey in the form 

of semi-structured interviews was used with recruiters and HR managers (n = 9) to identify 

employers' requirements for general skills and soft skills of graduates. The results showed that 

the most frequent skills included: computer competence, language competence in Czech, 

language competence in English, effective communication, cooperation, flexibility, 

independence, problem solving, proactive attitude and load management. A questionnaire was 

developed to ascertain the self-assessment of the development of the above competencies by 

the researched persons, and to allow for a comparison of the differences between young people 

from children's homes and those from families. In the second phase of the research, a 

questionnaire survey was conducted (n = 327), which showed that young people from children's 

homes have deficits in the following competence areas compared to young people from 

families: computer skills, language competence in Czech, language competence in English. On 

the other hand, young people from families showed deficits in the soft competence area of 

independence compared to young people from children's homes. In the third stage of the 

research, the results of the questionnaire were verified by expert investigation, again using a 

semi-structured interview (n = 4). The experts confirmed that young people from children's 

homes are not prepared for the transition to independent life in the mentioned competences. 

Leaving the children's home should be associated with achieving greater psychological and 



 

 

social maturity and with securing suitable work. The paper concludes with recommendations 

for further research and for social pedagogical practice. 
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Úvod  

Disertační práce se zabývá vybranými předpoklady, jež jsou v České republice nezbytné 

pro úspěšný přechod mladých lidí na trh práce. Specificky pak cílí na průzkum těchto 

předpokladů u mladých lidi z dětských domovů, jež jsou v ČR tradičním pilířem ústavní 

výchovy. Zájem o téma vznikl v souvislosti s úvahou, že možný neúspěch při vstupu na trh 

práce je u těchto mladých lidí pravděpodobnější než u těch, kteří vyrůstají v rodinách, a může 

negativně ovlivnit kvalitu celého jejich dospělého života. Dalším důvodem volby tématu je, že 

připravenost mladých lidí z ústavů pro přechod na trh práce je v ČR v rámci současného 

výzkumu spíše okrajovým tématem.  

Z oborového hlediska jde o téma spadající do oblasti sociální pedagogiky v kontextu jejího 

zájmu o analýzu a vytváření vhodných podmínek pro zdařilou sociální integraci mladých lidí. 

Dále se dotýká problematiky vzdělávací a sociální politiky a vybraných aspektů personální 

práce. 

 

Představení zkoumané problematiky a zdůvodnění její relevance 

Přechod ze vzdělávacího systému na trh práce je významným milníkem v životní etapě 

jedince, který může ovlivnit další, a to nejen pracovní, ale i společenské uplatnění. Vybavenost 

absolventů škol potřebnými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, ale rovněž připravenost 

plnohodnotně se začlenit do pracovního procesu je determinována zejména vzdělávacím 

systémem a jeho schopností připravit mladé lidi pro neustále se měnící socio-ekonomické 

podmínky. Tento úkol je tím obtížnější, oč dynamičtěji se vyvíjí trh práce a jeho potřeby. 

Zaměstnavatelé se při vybírání nových zaměstnanců zaměřují na to, jak uchazeči o zaměstnání 

splňují charakteristiky kvalitního výkonu a úspěchu v jednotlivých pracovních pozicích. 

V posledních dvaceti letech je jedním z cílů vzdělávací soustavy, který je navázán na potřeby 

zaměstnavatelů, konkurenceschopnost. O naplňování tohoto cíle usiloval již Národní program 

rozvoje vzdělávací soustavy, Bílá kniha (MŠMT, 2001), dále pak Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 a také dnes se jedná o jedno z prioritních témat v aktuálně platné Strategii 

vzdělávací politiky do roku 2030+ („Strategie 2030+”).  

Mladí lidé se dostávají do soutěže na trhu práce hned po ukončení profesní přípravy, 

přičemž jejich schopnosti a dovednosti mají významný vliv na to, jak se odlišují od 

potenciálních konkurentů. Ne vždy je přechod do zaměstnání hladký. Absolventi škol patří ke 
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skupině ohrožené zvýšeným rizikem vzniku nezaměstnanosti a s ní spojenými nežádoucími 

negativními jevy (Kalousková, Šťastnová, Úlovcová & Vojtěch, 2004). To potvrzují i některá 

provedená celonárodní šetření, která se však prioritně orientují na jiné cílové skupiny. 

Například projekt Absolvent 2018 se zaměřil na absolventy vysokých škol, kteří vstoupili na 

trh práce a zpětně hodnotili absolvované studium. Jednou ze čtyř tematických oblastí bylo 

i hodnocení připravenosti na některé specifické aspekty trhu práce. Výsledky uváděné 

v souhrnné zprávě ukazují, že nejméně studium podle absolventů vysokých škol přispělo ke 

zvládnutí přijímacího řízení či pohovoru do zaměstnání. Relativně nejvíce pak studium přispělo 

ke schopnosti se dále vzdělávat (Zelenka et al., 2019). Z dalších šetření jde o národní projekt 

Reflex 2013: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 

a hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání. V rámci tohoto projektu byl poměrně 

rozsáhlý prostor věnován kompetencím a nedostatkům projevujícím se především ve skupině 

tzv. měkkých kompetencí. Výsledky ukázaly, že absolventi nejsou dostatečně připraveni 

nabídnout tyto kompetence na úrovni, kterou požadují jejich vykonávané pracovní pozice. Mezi 

nejslabší patří dovednost komunikovat s lidmi a schopnost zvládat zátěžové situace. Z výsledků 

také vyplynulo, že v rámci vzdělávání nedochází k výraznějším posunům k tomu, aby se na 

rozvoj měkkých kompetencí vzdělávací systém více zaměřil (Koucký, Ryška & Zelenka, 2014).  

Je zjevné, že uvedená šetření jsou s ohledem na skupinu mladých lidí z dětských domovů 

jen omezeně využitelná. Přesto lze spekulovat, že pokud se deficity měkkých kompetencí 

prokázaly u vysokoškolsky vzdělaných osob, u mladých lidí z ústavní výchovy bude problém 

ještě výraznější.  

Situace mladých lidí z dětských domovů se v mnoha aspektech odlišuje od situace 

vrstevníků z rodinné výchovy. V řadě případů si prošli traumatizujícím zážitkem odebráním 

z rodiny a příchodem do institucionálního zařízení, případně bylo trauma spojeno 

s dysfunkcemi rodinného prostředí, přičemž je prokázáno, že emocionální, sociální i kognitivní 

vývoj mladého jedince doznává vlivem traumatu narušení. Série amerických longitudinálních 

studií potvrzují, že stálý kontakt s rodinou a podpora zejména ze strany rodičů souvisí 

s vysokou motivací pro učení ve škole, s nízkým výskytem delikventního chování, dobrou 

úrovní duševního zdraví a nejvýznamněji pro zaměření práce s jejich dobrou schopností 

komunikovat (Eccles & Gootman, 2002). Děti z dětských domovů oporu ve svých rodinách 

obvykle nemají, a proto je jejich start do profesního života obtížnější.  

Výsledky zahraničních výzkumů (Brodie, 2000; Jackson, Ajayi & Quigley, 2005; 

Vinnerljung, Öman & Gunnarson, 2005; Attar-Schwartz, 2009) poukazují na fakt, že studijní 
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výsledky dětí umístěných v institucionální péči jsou „chudé“ i ve srovnání s jinými dětmi 

s podobným sociálně-ekonomickým zázemím. Objevuje se i vyšší míra záškoláctví, 

disciplinárních doporučení a oproti dětem z rodinné výchovy u nich častěji dochází 

k předčasnému ukončení školní docházky. Mnohým chybí pracovní návyky, orientace na trhu 

práce, selhávají v oblasti finanční gramotnosti, častou příčinou problémů po odchodu ze 

zařízení je také nízké dosažené vzdělání. Trh práce však není připraven na příchod 

znevýhodněných mladých lidí a očekává, že jejich kompetence budou na odpovídající úrovni. 

Navzdory závažnosti problému, výzkumné studie, které by se specificky zaměřovaly na 

pracovní uplatnění mládeže z ústavní výchovy a průzkumem předpokladů k jejich profesnímu 

uplatnění, se v české odborné literatuře vyskytují jen zřídka, přechod těchto mladých lidí na trh 

práce pak bývá doménou spíše jen bakalářských nebo diplomových prací (např. Miková, 2011; 

Šustová, 2015; Kudláková, 2016).  

Mladí lidé v ústavní výchově žijí svým způsobem v umělém prostředí a nemají tolik 

příležitostí připravit se na běžný život. V mnoha případech jsou pro ně různé standardní životní 

situace hůře řešitelné, a to se také promítá do hledání a udržení si zaměstnání, kde se setkávají 

s naprosto novými situacemi. Otázkou proto zůstává, jaké předpoklady jsou nezbytné pro jejich 

úspěšný přechod do zaměstnání. V předkládané disertační práci je průzkum předpokladů jejich 

pracovního uplatnění chápán jako jedna z cest, jak upozornit na tento problém. Vzhledem 

k počtu dětí a dospívajících umístěných v dětských domovech, kdy celkový počet v aktuálně 

vydané Statistické ročence školství (MŠMT, 2020) pro rok 2019/2020 činí 4 345, je důležité 

také sbírat údaje využitelné v odborně-politických rozhodnutích. Tato rozhodnutí se následně 

mohou projevit do jednotlivých změn, jež umožní co nejlepší podmínky pro rozvoj dětí 

umístěných v institucionální výchově a jejich přípravu na budoucí život. Ve vztahu k takto 

naznačené problematice byly formulovány následující cíle. 

 

Cílem disertačního projektu je: 

a) v teoretické rovině analyzovat požadované předpoklady k profesnímu uplatnění 

u mladých lidí na trhu práce; 

b) v empirické rovině prozkoumat kompetenční předpoklady mladých lidí z dětských 

domovů, které jsou důležité pro jejich hladký přechod na trh práce; 

c) v praktické rovině na základě relevantních zjištění formulovat doporučení pro zlepšení 

současné praxe. 
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Operacionalizace ústředního pojmu  

Samotný pojem „předpoklad“ k profesnímu uplatnění je poměrně obecný, proto jej bylo 

třeba pro naplnění cíle práce adekvátně operacionalizovat. V širokém smyslu ho lze chápat jako 

jeden ze zdrojů, které má jedinec k dispozici, přičemž se pojí s určitou oblastí lidské činnosti. 

V tomto ohledu jej lze ve stručnosti definovat jako předpoklad k výkonu, tedy jako určitou 

schopnost. Nicméně, pojem schopnost by směřoval naši práci spíše do oblasti psychologie. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci pedagogickou, rozhodli jsme se zaměřit na pracovní 

předpoklady, jež se pojí s konceptem kompetencí, který se v posledních dekádách užívá 

v pedagogickém diskursu, školsko-politických strategických dokumentech, je nástrojem 

politiky zaměstnanosti a zároveň se o něj opírají personalisté ve firmách při náboru pracovníků 

a podpoře jejich profesního rozvoje.  

Při členění kompetencí důležitých pro trh práce vycházíme z Národní soustavy povolání 

(NSP), která rozděluje kompetence na přenositelné a nepřenositelné. Mezi přenositelné 

kompetence řadí tzv. měkké a obecné kompetence, jako nepřenositelné jsou uváděny odborné 

kompetence, jež jsou úzce spjaty s konkrétní skupinou povolání. Všechny pak trh práce 

v určitém měřítku požaduje, ať už se jedná o znalost cizího jazyka či efektivní komunikaci. 

Vzhledem k potřebě porovnat kompetence mezi mladými lidmi z dětských domovů a z rodin 

bez ohledu na typ profesní přípravy se orientujeme na obecné a měkké kompetence, které jsou 

dnes vzhledem ke své přenositelnosti do různých profesních kontextů považovány za důležitý 

předpoklad pracovního úspěchu a také u pohovorů jsou často využívaným měřítkem vhodnosti 

uchazeče o zaměstnání. 

 

Obsahová koncepce práce 

Disertace je pojata jako teoreticko-empirická studie. Teoretická část je v první kapitole 

věnována přechodu mladých lidí z ústavní výchovy na trh práce. Ve druhé kapitole jsou 

rozebrány sociální souvislosti zaměstnání mladých lidí. Těžištěm jsou témata rizikových skupin 

na trhu práce a nezaměstnanosti mladých lidí. 

Třetí kapitola je věnována rozboru kompetencí v pracovní a vzdělávací oblasti, které jsou 

v současnosti významným předpokladem uplatnění na trhu práce. Pozornost je věnována 

analýze centrální databáze kompetencí pro trh práce a propojení obou oblastí v konceptu 

celoživotního učení a klíčových kompetencí. 
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Čtvrtá kapitola se zaměřuje na problematiku ústavní výchovy s akcentem na dětské 

domovy. Po objasnění jejího institucionálního a legislativního rámce se věnuje současným 

trendům humanizace a deinstitucionalizace, které mají vliv na ústavní výchovu v posledních 

dvou desetiletích. 

Pátá kapitola je věnována dospívání v prostřední dětského domova. Vývojovému období 

dospívání, ve kterém se mladí lidé z ústavů připravují na vstup na trh práce, profesní volbě 

mladých lidí a odchodu jedince z ústavní výchovy do samostatného života. 

V šesté kapitole je provedeno shrnutí klíčových poznatků, která slouží jako východiska pro 

výzkum. 

Při vytváření a zpracování teoretické části práce byl využit holistický přístup, jenž je 

v teoretickém kvalitativním výzkumu charakterizován jako analýza, interpretace a komparace 

tuzemských i zahraničních odborných pramenů. Za pomoci výzkumných technik kvalitativní 

obsahové analýzy, analýzy dokumentů a kritické analýzy informačních zdrojů byly 

analyzovány požadované předpoklady k profesnímu uplatnění u mladých lidí na trhu práce 

a získána východiska pro zaměření a design výzkumu a relevantní data pro diskusi jeho 

výsledků.  

Výzkumná část práce (kapitola 7) se zaměřuje na kompetenční předpoklady mladých lidí 

z dětských domovů pro jejich uplatnění na trhu práce. Výzkum se smíšeným designem je v práci 

prezentován ve třech postupných krocích odpovídajících jednotlivým fázím výzkumu.  

První fáze výzkumu se zaměřila na řízené rozhovory s personality a HR manažery (n = 9), 

kteří se orientují v potřebách trhu práce ohledně kompetencí, které pokládají zaměstnavatelé 

u nově přijímaných zaměstnanců za důležité. Výstupy semistrukturovaných rozhovorů první 

fáze výzkumu sloužily jako zdrojové informace pro sestavení dotazníku využitého v následující 

kvantitativní části výzkumu. 

Druhá fáze výzkumu sestávala z dotazníkového šetření u mladých lidí z rodinné a ústavní 

výchovy (n = 327), již se v době probíhajícího šetření vzdělávali na některém z typu středních 

škol, které zkoumalo jejich subjektivní hodnocení ohledně rozvoje přenositelných kompetencí 

pro trh práce. 

Ve třetí fázi výzkumu byly výsledky z dotazníku ověřovány na základě expertního šetření 

u odborníků z praxe s využitím semistrukturovaných rozhovorů (n = 4). Smyslem bylo 

validizovat a více do hloubky rozkrýt zejména vychýlené či neočekávané výstupy a rozdíly ve 

výsledcích dotazníkového šetření mezi oběma skupinami respondentů. 
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Disertační práce rovněž obsahuje na základě identifikovaných oblastí, ve kterých mladí 

lidé zaostávají za svými vrstevníky z rodin, doporučení pro zlepšení současné praxe, a také pro 

další návazné výzkumy.  

V celé práci je používán způsob citování odpovídající normě APA, 7. vydání (American 

Psychological Association, Seventh Edition) s drobnými úpravami zohledňujícími některé 

specifické prvky českého jazyka. 

 

Časový harmonogram zpracování disertačního projektu 

Disertační projekt byl zpracováván od září 2017 do května 2021. Řídil se následujícím 

časovým plánem.  

 

Tabulka 1 Časový plán disertačního projektu  

Studium materiálů 09/2017–08/2018 

Zpracování teoretické části 09/2018–05/2020 

První fáze výzkumu – kvalitativní ;01/2019–04/2019 

Zpracování a interpretace dat 05/2019–06/2019 

Příprava dotazníku 06/2019–08/2019 

Druhá fáze výzkumu – kvantitativní 09/2019–06/2020 

Zpracování a interpretace dat 07/2020–10/2020 

Třetí fáze výzkumu – kvalitativní 11/2020–01/2021 

Zpracování a interpretace dat 02/2021–03/2021 

Doporučení pro praxi 04/2021–05/2021 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Přechod mladých lidí z ústavní výchovy na trh práce 

V první kapitole disertační práce představíme širší kontext námi zkoumané problematiky. 

Nejdříve jej ukážeme ve vztahu k makropolitickému pozadí, které je jedním z klíčových 

aspektů řešení problému přechodu mladých lidí na trh práce. Chceme upozornit na to, že 

sebelepší výchovná a vzdělávací práce musí být doprovázena zodpovědnou a sociálně citlivou 

politikou, která bude vyvářet pro tento přechod co nejlepší podmínky. Dále v této kapitole 

představíme výzkumy, které se přechodem mladých lidí na trh práce zabývají a které poukazují 

na některá znevýhodnění, jež lze v rámci této významné tranzice životní dráhy dávat do přímé 

souvislosti s ústavní výchovou.  

 

1.1 Znevýhodnění mladých lidí z ústavní výchovy při přechodu na trh práce 

ve světle současných výzkumů 

Jak již bylo uvedeno v Úvodu této práce, mladí lidé z ústavní výchovy jsou obecně bráni 

jako skupina, která je pro přechod na trh práce hůře připravena a je více ohrožena 

nezaměstnaností. Řada studií potvrzuje, že do skupiny nezaměstnaných se řadí především ti 

mladí lidé, kteří měli slabé sociální zázemí a omezené možnosti vzdělávání (Addison 

& Teixeira, 2003; Bertola et al., 2007; Jimeno & Rodríguez-Palenzuela, 2003; Kulve, 2014). 

Závažným faktorem jsou předchozí životní zkušenosti a narušené dětství. Ve srovnání 

s mladými lidmi z rodinné výchovy je u dospívajících v ústavech pravděpodobnější, že mají 

horší vzdělávací výsledky a tím i snížený přístup k vyššímu vzdělání.  

Komparativní výzkumy PIAAC s názvy: Programme for the International Assessment of 

Adult Competencies1 (Straková & Veselý, 2013), OECD Skills Outlook 20132 (OECD, 2013) 

a autoritativní mezinárodní zprávy, jako např.: Education at a Glance3  (OECD, 2017) či Key 

 

1 Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies) je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro 

úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16–65 let. 
2 Mezinárodní průzkum OECD Skills Outlook poskytuje zdroj údajů o dovednostech osob ve věku 16–24 let 

v oblasti gramotnosti, počítání a řešení problémů v technologicky bohatých prostředích. Klíčové kompetence v 

oblasti zpracování informací, které jsou neocenitelné v ekonomikách 21. století a v různých obecných 

dovednostech, jako je spolupráce, komunikace a organizace času. 
3 OECD každoročně vydává publikaci Education at a Glance, ve které prostřednictvím indikátorů porovnává 

vzdělávací systémy jednotlivých členských EU. 
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Data on Education in Europe 2012 (Eurydice, Eurostat, 2012) ukazují na to, že vzdělání přináší 

nejen jednotlivcům, ale i celé společnosti celou řadu eminentních přínosů, a to jak ve smyslu 

úzce materiálním, tak i v dalších oblastech. S nižší úrovní dosaženého vzdělání je naproti tomu 

spojována řada společensky rizikových faktorů. Údaje z mezinárodních výzkumů, do nichž se 

aktivně zapojuje i ČR, přinášejí důkazy o tom, že s vyšším dosaženým vzděláním se výrazně 

zvyšují nejen znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje absolventů, ale stoupá i spokojenost 

člověka související jak s jeho lepším postavením na trhu práce, tak i s celou řadou 

neekonomických přínosů. Tito lidé jsou pak mnohem méně ohroženi dlouhodobou 

nezaměstnaností (MŠMT, 2013–2020). 

Ve Skotsku věnovali pozornost mladým lidem, kteří opouštějí ústavní výchovu například 

Elsley, Backett-Milburn a Jamieson (2007). Na základě systematické rešerše výzkumů, které 

se zabývaly podporou zranitelných mladých lidí a jejich přechodem do samostatného života, 

zjistili, že v tomto směru existuje zvýšená polarizace mezi mladými ze zajištěných rodin a těch, 

kteří opouštějí ústavní péči. Přestože mladí lidé opouštějící péči jsou různorodí, obvykle 

pocházejí z horšího socioekonomického prostředí, mají špatné životní zkušenosti a narušené 

dětství. Ve srovnání s mladými lidmi z rodinné výchovy je u nich pravděpodobnější, že budou 

mít horší vzdělávací výsledky, a tím i snížený přístup k vyššímu vzdělání. Pokud jsou 

zaměstnáni, zastávají pozice, které jsou hůře placené (Elsley, Backett-Milburn & Jamieson, 

2007). 

Situace v oblasti zaměstnanosti mladých lidí z ústavní péče je obtížná. Podstatou 

způsobilosti k zaměstnání je příprava na něj, která ovšem musí být v souladu s nově 

vznikajícími požadavky trhu práce. Samotnou kompetenci lze naučit v příznivém vzdělávacím 

prostředí, kdy většina z nich je rozvíjena především v rodinném prostředí během prvních let 

života (Sheffield et al. 2007). Většina psychologů souhlasí s tím, že má velký dopad na sociální 

a emoční vývoj dětí a dospívajících (Eisenberg & Valiente, 2004; Power, 2004). V tomto 

smyslu mají dětské domovy stejnou odpovědnost v tom, když pomáhají mladým lidem hledat, 

získat a udržet si práci. Proto je potřeba se zaměřit na vzdělávací intervenci u mladých lidí 

z ústavní péče a přizpůsobit jim každodenní život co nejvíce podobný rodinnému prostředí 

a s ohledem na dosažení aktivního začlenění do společnosti po opuštění zařízení.  

Výzkumy ukazují, že opuštění rezidenční péče bez pevné základny kompetencí 

k pracovnímu uplatnění může mít negativní dopad na budoucí kariérní výsledky (Mendes, 

2009). Arnau-Sabatés, Marzo, Jariot a Sala-Roca (2013) ve své přehledové studii zdůrazňují 

u mladých lidí z rezidenční péče kompetence, které vedou k zaměstnanosti. Tyto kompetence 
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jsou více než pouhé znalosti, jež byly naučeny, neboť zahrnují praktické dovednosti, tvůrčí 

schopnosti a další psychosociální zdroje, jako jsou postoje, motivace a hodnoty. Jsou 

zdůrazňovány zejména pro jejich důležitý přínos při určování způsobilosti k práci. Mladí lidé 

z ústavní péče si musejí v každodenním životě rozvinout širokou škálu základních schopností 

proto, aby mohli čelit složitým výzvám, které je čekají po opuštění zařízení, včetně požadavků 

na zaměstnání. Autoři dále identifikují tzv. ‘Big eight’ competences of Employability, tedy osm 

základních skupin kvalifikací, jež jsou nezbytné pro získání a udržení zaměstnání. Tyto skupiny 

kompetencí lze vzájemně propojit, jsou trénovatelné a důležité nejen pro zaměstnavatele, ale 

také pro mladé lidi z ústavní péče, a to tím, že jim pomáhají reagovat na důležité požadavky 

v pracovním kontextu a současně na požadavky moderního života. Je mezi ně zahrnována 

sebeorganizace, odborné vzdělání, schopnost rozhodování a řešení problému, spolupráce, 

komunikace, vytrvalost, flexibilita a odpovědnost (Arnau-Sabatés, Marzo, Jariot & Sala-Roca, 

2013). 

Určité prvky kompetencí jsou nutné nejen pro trh práce, ale také v osobním životě. 

Všechny umožňují kontrolovaná procvičování, na něž mohou v ústavních zařízeních 

vychovatelé dohlížet. Z tohoto důvodu je těchto osm skupin kvalifikací považováno za základní 

a průřezové, protože mají více oblastí užitečnosti, neboť je lze rozvíjet a udržovat v jakémkoli 

pracovním kontextu (ibid., 2013). 

Také v ČR dosud realizované ojedinělé výzkumy potvrzují, že mladí lidé, kteří opouštějí 

dětský domov, nemají v porovnání s vrstevníky z rodinné výchovy stejné podmínky pro start 

do dospělého samostatného života. Zajímavý výzkum, jenž byl zaměřen na téma vlivu 

náhradních forem péče v dětství na různé oblasti života v dospělosti, provedli Novotná a kol. 

(2015). Při konfrontaci psychologických a biografických charakteristik respondentů, kteří 

prošli náhradní výchovou (N = 128) s kontrolní skupinou (N = 103), dospěli mimo jiné ke 

zjištění, že osoby z náhradních forem péče vykazují „hlubší subjektivní potíže, problematičtější 

sociální vztahy i slabší životní úroveň“ (ibid., s. 50). Na základě výsledků výzkumu autoři 

formulovali sadu doporučení pro zkvalitnění sytému péče o děti bez biologické rodiny a mladé 

dospělé, kteří systém opouští. Některá z nich přímo souvisejí s úspěchem v dospělém životě, 

jako například kladení většího důrazu na systematickou školní přípravu ze strany vychovatelů, 

ale i školy, či vytváření příležitostí prostřednictvím brigád nebo peer programů. Autoři rovněž 

poukazují na možnost zavedení a rozšíření rolových vzorů, které se po odchodu ze zařízení 

dokázaly úspěšně zařadit do společnosti, a tak mohou být motivací pro děti v náhradních 

formách péče (Novotná a kol., 2015).  
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Obtíže v adaptaci na nároky pracovního života jsou dány i tím, že mladí lidé z ústavních 

zařízení neznají správný model rodiny a s ním spojené povinnosti, jako chodit do práce, 

hospodařit s finančními prostředky nebo pečovat o rodinný majetek. V hierarchii jejich hodnot 

není vzdělávání na předním místě, což se prolíná s jejich postoji k této problematice. Otázkou 

postojů a hodnot sledované cílové skupiny ve vztahu k pracovnímu uplatnění se v ČR, a to 

podobně jako v zahraničí, zabývají některé nadace a nadační fondy. Jako příklad lze uvést 

kvantitativní výzkum s názvem „Zaměstnávání mladých lidí z dětských domovů a pěstounské 

péče“ z roku 2018, jenž byl zadán Nadací Terezy Maxové dětem. Cílem šetření bylo zmapovat 

situaci mladých lidí na trhu práce a zjistit, zda a v čem se liší zkušenosti, postoje a hodnoty 

mladých lidí z dětského domova či pěstounské péče (N = 133) od postojů a hodnot jedinců 

vyrůstajících v rodinách (N = 500). Bylo zjištěno, že mladí lidé z dětských domovů nevnímají 

vyšší vzdělání jako výhodu na pracovním trhu. Podíl studentů vysokých škol je mezi nimi 

výrazně nižší než v obecné populaci. Vykonávají spíše manuální práci bez kvalifikace a nemají 

dostatečnou finanční jistotu. Výzkum dále ukázal, že jedinci, kteří procházejí ústavní výchovou, 

nemají vyhraněnou představu o své budoucnosti, chybí jim konkrétní životní cíle a většina 

z nich se pouze upírá k dovršení plnoletosti a následnému odchodu ze zařízení. Při porovnání 

s vrstevníky z rodinné výchovy pak nemají stejné podmínky pro vstup na trh práce. I přesto se 

ze strany vychovatelů, sociálních pedagogů a dalších odborníků projevuje snaha o maximální 

podporu rozvoje jejich schopností a dovednosti, které by jim pomohly najít uplatnění a zařadit 

se do profesního života. Na budoucí povolání se mladiství z dětského domova připravují 

zejména na učilištích a středních školách, pouze ve výjimečných případech pokračují ve studiu 

na vysoké škole (Nadace Terezy Maxové dětem, 2018). 

V oblasti námi zkoumané problematiky měkkých kompetencí výzkumy dosud téměř 

absentují. Výjimkou je disertační práce Běhounkové (2011) „Rozvoj sociálních dovedností 

ohrožených dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život“, v níž 

autorka mimo jiné zjišťovala u pracovníků v ústavní výchově (N = 376) na základě 

Goldstainovy stupnice sociálních dovedností vnímaný deficit těchto dovedností u jejich 

chovanců. Za nejméně pokročilé dovednosti považují její respondenti „zacházení s emocemi, 

dovednosti zvládání stresu a dovednosti k plánování“ (Běhounková, 2011, s. 236). Domníváme 

se, že jde právě o dovednosti, jež jsou v dospělém a pracovním životě klíčové. Zároveň ale tento 

výzkum přinesl závažný poznatek o tom, že pracovníci v ústavní výchově se na rozvoj těchto 

dovedností příliš nezaměřují. 
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1.2 Politiky podpory mladých lidí při přechodu na trh práce  

Přechod mladých lidí z ústavních a náhradních forem výchovy na trh práce je jedním 

z témat, jímž se zabývají tvůrci sociálních politik. Rozdíly v ekonomických podmínkách, 

vzdělávání a politikách trhu práce mohou mít za následek systematické rozdíly mezi zeměmi 

v možnostech podpory mladých lidí. Hlavním rizikem, které při nezvládnutí tohoto přechodu 

hrozí, je nezaměstnanost. Ta se může stát u zranitelné skupiny mladých lidí chronickou, proto 

se na ni zaměřují aktivní politiky trhu práce.  

Hlavním cílem aktivních programů trhu práce pro znevýhodněnou mládež v členských 

zemích OECD4 je integrace nezaměstnané a ohrožené mládeže na trh práce a stabilizace jejich 

kariérního vstupu. Klíčem k úspěšnému intervenčnímu programu pro mládež je komplexnost, 

která zahrnuje několik cílených složek, včetně asistence při hledání zaměstnání, poradenství či 

školení. Tyto programy však mohou být finančně nákladné, což podtrhuje potřebu zaměřit se 

na vzdělávací politiku a dřívější zásahy do vzdělávacího systému (Kulve, 2014). Péče o přechod 

mladých lidí na trh práce je v mnoha evropských zemích klíčovou výzvou, neboť se jedná o tzv. 

ohroženou populaci, u níž hrozí mnohem vyšší riziko nezaměstnanosti než u dospělých. 

Rozdílnost v nezaměstnanosti mezi mladými a dospělými osobami lze vysvětlit relativním 

nedostatkem pracovních zkušeností a dovednostmi mladých pracovníků při hledání zaměstnání. 

Nezaměstnanost v raných fázích může mít na jedince závažný dlouhodobý dopad a stejně jako 

v případě jiných sociálně-ekonomických faktorů, využívají tvůrci polit v Evropské unii aktivní 

politiku trhu práce jako jedno z potencionálních řešení, do něhož se vkládají značné prostředky. 

Nejčastěji se rozlišují čtyři obecné typy programů, a to: programy vzdělávání na trhu práce, 

pomoc při hledání zaměstnání, mzdové dotace a pracovní programy zajišťované veřejným 

sektorem (Caliendo & Schmidl, 2016). Tyto politiky byly provedeny za účelem nápravy 

strukturální a cyklické nezaměstnanosti a v zemích OECD se využívají již několik desetiletí. 

V roce 2016 byla v rámci britského politického systému podpořena reforma v péči o mladé 

lidi, kteří opouštějí institucionální zařízení a přecházejí do nezávislého života. Tato skupina lidí 

byla v rámci systémové reformy vládou (HM Government, 2016) označena jako jedna 

z nejzranitelnějších skupin společnosti, k níž má nejen vláda, ale i širší společnost morální 

povinnost poskytnout potřebnou podporu. Strategie zahrnuje systém sociální péče zaměřující 

se na vývoj nových způsobů pomoci a podpory osobám, které opouštějí péči a přecházejí do 

samostatného života, a to v daných klíčových oblastech. První z nich vychází z požadavku, že 

 

4 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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všichni mladí lidé opouštějící institucionální péči by měli být lépe připraveni a podpořeni 

k tomu, aby mohli žít nezávisle. Mezi další oblasti patří zlepšení podpory v přístupu ke vzdělání 

a k odborné přípravě na budoucí zaměstnání, ale také k dosažení finanční stability po odchodu 

z institucionální péče, tedy zajištění si finančního příjmu vyplývajícího z pracovního poměru 

(HM Government, 2016).5 

V Německu se v Národní zprávě „National report – Germany: An effective response to 

care leaver´s professional integration“ (Schröer et al., 2016) ukázalo, že sociálně vyloučení 

mladí lidé jsou zvláště znevýhodněni v období přechodu z obecných vzdělávacích škol do 

odborného vzdělávání. Zpráva rovněž zahrnuje statistické údaje, jež jsou důkazem toho, že 

téměř polovina mladých lidí, kteří v Německu opouští institucionální péči ve věku 18 až 21 let, 

jsou bez jakékoli následné podpory. Tato skutečnost jen potvrzuje, že při srovnání přechodů do 

dospělosti existují jasné rozdíly mezi mladými lidmi vyrůstajícími v rodinné výchově a těmi, 

kteří vyrůstají v péči institucionální. Součástí zprávy jsou také výsledky z provedených 

rozhovorů s mladými lidmi, kteří si prošli ústavní výchovou. Ukázalo se, že podpora musí být 

pevně zakotvena v programu ústavní vzdělávací péče. Může se jednat například o podobu 

zvláštních druhů domácích úkolů nebo o formu soukromého vyučování těchto dětí, které by 

však mělo ve větších zařízeních probíhat speciálně vyškoleným kvalifikovaným personálem. 

Ovšem některé služby sociální péče pro mládež nenese náklady na soukromé vyučování a mladí 

lidé žijící v ústavní péči tak nejsou zahrnuti do cílové skupiny, jež dostává veřejné dotace na 

toto „školné“ (tzv. „Bildungs – und Teilhabepaket“). Proto je přístup k další výuce často 

odmítnut. Z provedených rozhovorů také vyplývá, že by bylo užitečné, kdyby měly děti 

z ústavní výchovy nárok na pravidelný kontakt se supervizorem či mentorem, který by jim mohl 

poskytnout kvalifikovanou pomoc během přípravy na zkoušky. Tyto osoby by tak často mohly 

hrát klíčovou roli při poskytování pomoci osobám, které péči opouští. Podpora vzdělávacích 

cílů je také jedním z hlavních faktorů pro budoucí pracovní uplatnění (Schröer et al., 2016). 

Co se týče podpory mladých lidí z rezidenční péče, je téma důležité také ve Spojených 

státech amerických. Například ve státě Minnesota se na úrovni státního departmánu sociálních 

služeb vyžaduje, aby osoby starší 14 let a vyrůstající mimo rodinu měly vypracovaný plán 

životní nezávislosti. Státní správa nejsevernějšího státu kontinentálních USA si uvědomuje, že 

tato skupina obyvatelstva opouští systém péče bez podpory svých biologických rodin, a proto 

má mít nejvyšší prioritu u krajských služeb, jež podporují přípravu na nezávislý život a úspěšný 

 

5 "Her Majesty's Government" - ústřední vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, 

formálně označovaná jako vláda Jejího Veličenstva. 
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přechod do dospělosti. Nezávislý životní plán je vypracován po konzultaci s dítětem, kdy si 

může samo dítě či sám mladistvý vybrat odpovědnou osobu z agentury sociálních služeb, která 

bude jmenována jako poradce dítěte (Minnesota Statutes, 2019). 

Téma přechodu na trh práce rezonuje také v Austrálii. McDowall (2009) uvádí, že 29 % 

mladých lidí, kteří opustili institucionální péči, bylo v prvním roce po odchodu ze zařízení 

nezaměstnaných. Beauchamp (2014) v systematické rešerši projektů v oblasti naplnění cílů 

vzdělávací politiky Austrálie identifikuje klíčové reformy, které jsou potřebné ke zlepšení 

výsledků u osob opouštějících institucionální péči. Patří mezi ně zlepšení kvality péče a stability 

umístění umožňující postupnější a pružnější přechod z péče. Nutná je rovněž samotná příprava 

na odchod ze zařízení a možnost pokračujícího přístupu k následné podpoře. Zmiňuje rovněž 

standardy „The National Standards for Out-of-Home Care“, které byly přijaty australskou 

vládou v roce 2010. Jedná se o klíčová opatření zahrnující vytvoření tzv. „leaving care plan“ 

pro všechny osoby starší 15 let a povinnost podávání pravidelného hlášení o využívání 

adekvátní pomoci při přípravě na dospělý život (Beauchamp, 2014). 

V ČR je politika podpory přechodu mladých lidí z ústavní péče do dospělosti deklarovanou 

prioritou, avšak péče o ohrožené děti a mladé lidi je mezioborovou problematikou, která není 

mnohdy realizována ve spolupráci klíčových ministerstev, mezi něž agenda o péči o ohrožené 

děti spadá. Celková problematika tak není meziresortně provázána. V roce 2009 byl usnesením 

vlády č. 883 schválen „Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené 

děti na období 2009–2011“, jenž jasně definuje návrhy ke sjednocení systému ochrany práv 

dětí. V českém právním předpisu tak nacházíme potřebu vzniku standardů kvality pro oblast 

ústavní výchovy a preventivně výchovné péče. „Účelem standardů kvality je nastavení 

a udržení srovnatelné úrovně kvality poskytované péče v jednotlivých školských zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče napříč celou ČR a zvyšování 

kvality péče o děti v těchto zařízeních“ (Pacnerová a kol., 2015, s. 7). Cílem těchto standardů 

je podpora praxe v péči o děti a mladistvé ze zařízení ústavní a ochranné výchovy a středisek 

výchovné péče. Jeden ze standardů kvality je zaměřen na akcent podpory aktivit rozvíjejících 

kompetence, jež jsou potřebné při přechodu mladých dospělých do samostatného života. 

V současné době probíhá národní projekt v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem 

„Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České 

republice“ (2018–2022), který je zaměřen na podporu užšího a pružnějšího propojení 

zainteresovaných institucí, jež zajišťují péči o ohrožené děti. 
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V dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019–2023 se uvádí, 

že v oblasti péče o ohrožené děti je hlavním cílem „zefektivnění činnosti sítě školských zařízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a vytvoření moderního, 

odborného a dostupného systému s důrazem na kvalitu a profesionalitu poskytované péče 

o klienty“ (MŠMT, 2019, s. 83). V rámci tohoto záměru je rovněž usilováno a posílení primární 

prevence prostřednictvím preventivně výchovné péče, přičemž standardy kvality péče jsou 

zahrnuty do poskytovaných služeb všech typů zařízení. Transformace systému péče o ohrožené 

děti vychází z vize, že bude nadále docházet ke snižování počtu dětí umísťovaných do zařízení, 

a to z důvodu zvyšování kvality poradenských a preventivních ambulantních služeb (MŠMT, 

2019). Otázkou zůstává, jaký typ podpory tato ohrožená skupina mladých lidí potřebuje.  
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2 Sociální souvislosti zaměstnání mladých lidí v České republice 

V této kapitole se zaměříme na hlubší rozbor sociálních souvislostí zaměstnání mladých 

lidí v České republice. Tyto souvislosti jsou velmi důležité pro čerstvé absolventy a zejména 

pak pro mladé lidi, kteří vstupují na trh práce po ukončení ústavní výchovy, které lze na základě 

výzkumů (viz kap. 1.1) považovat za výrazně znevýhodněné. V první řadě se jich týká 

zaměstnanost, tedy podíl zaměstnaných osob v populaci. Jde nejen o statistický indikátor, ale 

především o jeden z nejvýraznějších nástrojů usilujících o sociální začleňování jedinců do 

společenských procesů, který zabraňuje sociálnímu vyloučení (Tomeš, 2010). K dalším patří 

přechod ze vzdělávacího systému na trh práce a zejména riziko vzniku nezaměstnanosti. Tyto 

sociální souvislosti nyní v této části disertační práce představíme. 

 

2.1 Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání na českém trhu práce 

„Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání lze dle expertů vybraných úřadů práce označit 

všeobecně, bez ohledu na regionální rozdílnost a momentální situaci na trhu práce, přičemž 

romská otázka se samostatně na většině úřadů nesleduje“ (Sirovátka & Mareš, 2003, s. 128). 

V zákoně č. 435/ 2004 Sb. o zaměstnanosti jsou definování uchazeči, kteří potřebují tzv. 

zvýšenou péči při podpoře v hledání či udržení si zaměstnání. Mezi tyto uchazeče Tomeš (2011, 

s. 93) řadí: 

• osoby se zdravotním postižením, 

• osoby do 25 let věku, 

• absolventi vysokých škol po dobu dvou let po ukončení studia, nejdéle do 30 let, 

• osoby pečující o dítě do 15 let, 

• osoby starší 50 let, 

• osoby dlouhodobě nezaměstnané, tj. v evidenci ÚP ČR jsou vedeny déle než šest 

měsíců, 

• osoby vyžadující zvláštní pomoc (jedinci v mimořádně obtížných situacích, 

společensky nepřizpůsobiví, po výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí). 
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Z výčtu skupin vyplývá, že jedinci, kteří opustili ústavní výchovu, patří do skupiny osob, 

jimž by měla být věnována zvýšená pozornost a péče, přičemž v praxi se tak ovšem neděje.      

V současné době je poskytována péče v podobě odborného poradenství, doprovázení, 

ubytování, přímého zaopatření a finanční pomoci. Většina odborníků se však shoduje na tom, 

že v ČR není doposud vytvořen komplexní, finančně podporovaný a odborně garantovaný 

systém pomoci (Běhounková, 2012).  

Rovněž je potřeba odlišně pracovat s jedinci, u nichž hrozí zvláštní typ sociální události, 

kterou je dlouhodobá nezaměstnanost. Ta způsobuje vážné sociální problémy a má negativní 

dopad na příjem a udržení si pracovních návyků a dovedností. S pojmem dlouhodobá 

nezaměstnanost je často spojován jev nazývající se opakovaná nezaměstnanost, který je 

rizikový zejména pro imigranty, ženy, nekvalifikované jedince, ale rovněž pro skupinu osob 

vyžadujících zvláštní pomoc (Tomeš, 2011).  

Dále bychom v souvislosti s mladými lidmi zmínili genderové statistiky, jež spadají do 

gesce ČSÚ a zahrnují data v členění podle pohlaví, věku, rodinného stavu, kraje, ale 

i vzdělávání, které ovšem vychází z databáze MŠMT. „Mezi základní principy demokratického 

státu patří požadavek vytvářet všem jeho občanům rovné příležitosti k uskutečnění jejich 

životních aspirací, a to bez ohledu na fakt, zda je daný občan ženou či mužem“ (Český 

statistický úřad, 2019, s. 19). 

 

 

 

Graf 1 Medián hrubé měsíční mzdy podle pohlaví a věku za rok 2019 

Zdroj: MPSV ČR, 2019, s. 16 
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Ze statistických údajů však vyplývá, že úroveň mezd žen je stále nižší než úroveň mezd 

mužů. Nejnižší mediánová hrubá mzda byla v roce 2019 zaznamenána pro obě pohlaví 

u věkové kategorie do 20 let a následně u kategorie 20–29 let (viz Graf 1).  

Rizikovým faktorem na trhu práce z hlediska výše mzdy je také stupeň dosaženého 

vzdělání. Nejnižší mzdy pobírali v roce 2019 zaměstnanci se základním či nedokončeným 

vzděláním. Nejlépe placenou hlavní třídou byla podle zaměstnání CZ-ISCO v roce 2019 třída 

1 – „Zákonodárci a řídící pracovníci“ (MPSV, 2019). Z Grafu 2 je patrno, že na českém trhu 

práce je 7 % osob, které mají pouze základní nebo dokonce nedokončené vzdělání a ve 35 % 

jsou zastoupeny osoby se středním vzděláním bez maturity.  

 

 

 

Graf 2 Struktura zaměstnanců podle vzdělání pro rok 2019 

Zdroj: MPSV ČR, 2019, s. 18 

 

K dalším zranitelným skupinám na trhu práce patří absolventi škol. Možnosti absolventů 

škol uplatnit se na trhu práce závisí nejen na ekonomické situaci, ale i na získané úrovni 

vzdělání, perspektivnosti oboru a poptávce zaměstnavatelů. Obecně platí, že míra 

nezaměstnanosti absolventů maturitního a terciárního vzdělávání je nižší než v případě 

absolventů učebních oborů. Absolventi vysokých škol jsou navíc ve srovnání s absolventy 
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středních škol lépe připraveni pro trh práce, neboť mají bohatší pracovní zkušenosti, a to také 

často v oborech, ve nichž chtějí dále rozvíjet svou profesní kariéru. Praxe a praktické znalosti 

jsou často označovány za největší handicap absolventa střední školy. Absolvent střední školy 

má také vzhledem ke svému věku omezenější rozhled, scházejí mu konkrétní představy o směru 

svého budoucího pracovního uplatnění na trhu práce (Trhlíková, 2019). Tento trend potvrzují 

také některé průzkumy. 

Výsledky šetření Absolvent 20186 realizovaného na našem území souběžně s pilotním 

ročníkem mezinárodního šetření Eurograduate (2018–2020)7, jichž se účastnilo celkem 37 

vysokých škol a cílovou skupinou šetření byli absolventi vysokých škol z let 2013–2017, 

ukazují, že situace na trhu práce je pro absolventy vysokých škol velmi příznivá. Vysokoškolští 

absolventi jsou většinou velmi dobře teoreticky vybaveni v odpovídajícím oboru studia. 

Orientují se v současných trendech, aktivně ovládají moderní technologie a jejich jazyková 

příprava je ve srovnání se starší generací uchazečů o práci na mnohem vyšší úrovni. „Mezi 

absolventy prezenční a kombinované formy studia existují velmi malé rozdíly, které lze ve 

většině případů přisoudit odlišným pracovním zkušenostem a pojetí výuky v dané formě 

studia“ (Zelenka et al., 2019, s. 122). 

Již jsme uvedli, že absolventy na trhu práce je nutné z hlediska uplatnitelnosti považovat 

za rizikovou skupinu. Z důvodu měnících se nároků je potřeba neustále vytvářet podmínky pro 

jejich snazší přechod na pracovní trh s důrazem na dlouhodobou zaměstnatelnost. Vzdělávací 

systém musí mladé lidi připravit na to, aby mohli a uměli získávat a rozvíjet kompetence 

uplatnitelné v konkrétních profesích, ale aby byli rovněž schopni se v dospělosti učit samostatně 

novým věcem v případě změny profese (MŠMT, 2014). 

Klasický pohled na pracovní trh organizuje vztahy mezi prací a mzdou. Z tohoto pohledu 

se tedy neliší od jakéhokoliv jiného trhu zboží, neboť je na něm rovněž uplatňován 

mechanismus konkurence. Sociologický pohled nahlíží na trh práce sociální systém, v němž 

slouží sociální instituce k alokaci zaměstnání. Nejsou to jen mzdové mechanismy, které tvoří 

podtext pohybu na trhu práce, ale i celá řada sociálních norem a institucí (Mareš, 2002). 

 

6 Výzkumný projekt Absolvent 2018 byl realizován v České republice v letech 2018–2019 Střediskem 

vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého 

školství, v.v.i. podle zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
7 Projekt Eurograduate je evropské pilotní šetření umožňující porovnání pracovních a životních podmínek 

absolventů vysokých škol z 8 evropských zemí, včetně České republiky. Cílem mezinárodního průzkumu je 

poskytnout výstupy, které pomohou tvůrcům politiky sledovat uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. 
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U absolventů škol je při vstupu na pracovní trh jedním z klíčových sociálních faktorů 

úspěch ve vzdělávání, který ovlivňuje budoucí pracovní kariéru a vede k úspěšné společenské 

seberealizaci. Není tomu jinak ani u mladých lidí z institucionální výchovy (Burda et al., 2003; 

Jackson & Martin, 1998). Při charakteristice úspěchu vycházíme z Heluse, Hrabala, Kuliče 

a Mareše (1979), kteří tak popisují jedince, jenž v maximální možné míře využívá svých 

vnitřních dispozic a vnějších možností. Výsledky provedených výzkumů (Martin & Jackson, 

2002; Škoviera, 2007; Langmeier & Matějček, 2011; Ptáček, Kuželová & Čeledová, 2011; 

Ptáček et al., 2014; Myšková et al., 2015) však ukazují, že mladí lidé z ústavní výchovy 

dosahují nižšího vzdělání, projevují se u nich nižší vzdělanostní ambice, signifikantně nižší 

životní úroveň, vyšší nezaměstnanost a převaha méně kvalifikovaných zaměstnání než                  

u vrstevníků vyrůstajících ve svých původních rodinách. To může být odvislé od pocitu menší 

podpory ze strany dospělých osob během jejich studia, který může rovněž ovlivnit celkový 

postoj ke vzdělávání (Myšková et al., 2015). 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR eviduje v aktuální Statistické ročence 

školství 2019/2020 celkem 4 345 dětí a mladistvých umístěných v dětských domovech na 

území ČR. V přehledu výkonových ukazatelů je evidován počet dětí a mládeže před zahájením, 

při plnění a po ukončení povinné školní docházky. V rámci výše uvedeného školního roku 

pokračovalo ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole 62 klientů z dětských domovů (MŠMT, 

2020). 

 

2.2 Nezaměstnanost mladých lidí jako sociální problém 

„Práce je pro člověka nejdůležitější podmínkou jeho existence, přináší mu nejen materiální 

užitek, ale současně mu dává pocit seberealizace a společenské užitečnosti“ (Buchtová, 1999, 

s. 9). 

Riziko nezaměstnanosti neohrožuje všechny lidi ve stejné míře. Ztrátu zaměstnání 

ovlivňuje vzdělání, věk, pohlaví či zdravotní stav jedince. Lidé s nižší úrovní vzdělání zvládají 

hůře oproti kvalifikovaným pracovníkům stres vyplývající z dlouhodobé nezaměstnanosti 

(Broman et al., 1995).  

Nezaměstnanost mladých lidí může být způsobena několika důvody. Prvním z důvodů je 

nízká či nedostatečná kvalifikace jedince, další příčinou může být nedostatek zkušeností, které 

jsou požadovány zaměstnavateli. Ve statistikách sledujících míru nezaměstnanosti mládeže 

a nezaměstnanosti dospělých se můžeme setkat s ukazatelem rozdílu, jenž se v průběhu 80. let 
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snížil, ovšem v letech 90. znovu vzrostl. Stále jsou ovšem vykazované počty mladých 

nezaměstnaných nižší (Brdek, Jírová & Krebs, 2002).  

Mladiství uchazeči o práci jsou experty označováni jako věkově nejmladší skupina 

uchazečů bez kvalifikace a pracovních návyků, jež je poznamenána sociálním postavením 

rodičů. Tato skupina není ve většině případů schopná samostatného řešení nastalé situace 

a spoléhá na pomoc svého okolí. Omezujícím faktorem je rovněž věk, neboť před dosažením 

plnoletosti nemohou mít tito jedinci hmotnou odpovědnost či vykonávat určité typy prací 

(Sirovátka & Mareš, 2003). 

Nezaměstnanost představuje sociálně-ekonomický problém, projevující se jako silně 

stresový faktor. Nezaměstnaný člověk ztrácí sociální roli, dochází u něho ke zhoršení sociální 

prestiže, ekonomické situace, na niž citově reaguje. V současné době dochází k vytváření 

účelných strategií vedoucích k zvládání tohoto problému (Vágnerová, 2012). 

Členské státy Evropské unie, tedy i ČR podnikají kroky, které jsou zaměřeny na posílení 

potenciálu mládeže při vstupu na trh práce. Tento systém má za cíl zajistit přístup k dosažení 

vzdělání a kvalifikace, a tak snížit počet mladých osob, jež předčasně opouštějí vzdělávací 

systém. Strategie Evropské unie je zaměřena především na prevenci problému nezaměstnanosti, 

kdy jsou stanoveny kvantitativní cíle, které jsou podpořeny adekvátním množstvím prostředků 

ze státního rozpočtu. Rovněž systém sociálních dávek by měl mladistvé motivovat k uplatnění 

na trhu práce, a ne je pouze utvrzovat v myšlence spoléhání se na podporu v nezaměstnanosti. 

Ze strany pracovníků Úřadů práce by měla býti poskytována kvalitní poradenská služba, která 

usnadní mladým lidem orientaci na trhu práce zajistí dostatečné množství informací 

o možnostech rekvalifikace (Brdek, Jírová & Krebs, 2002). 

Vliv nezaměstnanosti na mladé lidi se projevuje zejména v oblastech ekonomické 

nezávislosti, kdy mladý nezaměstnaný nemůže získat status dospělého, neboť zůstává nadále 

ekonomicky závislý na rodině či podpoře. U těchto lidí nedochází k rozvíjení schopností 

a dovedností, nevytváří se u nich pracovní návyky a zvyšuje se riziko asociálního chování 

z důvodu nadbytku volného času (Vágnerová, 2012).  

 

2.2.1 Politika zaměstnanosti a její cíle ve vztahu k mladým lidem 

Obsah, nástroje a cíl politiky zaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti a lze je blíže specifikovat jako soubor opatření, jež spoluutváří podmínky pro 
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dynamickou rovnováhu na trhu práce a efektivního využití pracovních sil. Sociální politika 

charakterizuje výslednou komunikaci státu, zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborů. Všechny 

její aktivity směřují k zabezpečení funkcí státní sociální politiky, jako rozvoj infrastruktury trhu 

práce prostřednictvím úřadů práce, podporu vytváření nových pracovních míst 

a rekvalifikačních programů či zabezpečení podpor v nezaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti 

vymezuje následující oblasti státní politiky zaměstnanosti: 

• zabezpečování práva na zaměstnání, 

• sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, 

• rozvoj lidských zdrojů na trhu práce, 

• tvorba a koordinace jednotlivých programů, včetně zapojení do programů 

mezinárodních, 

• poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb, 

• poskytování podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, 

• opatření na podporu rovného zacházení a zaměstnávání fyzických osob se 

zdravotním postižením, 

• usměrňování pracovních sil ze zahraničí (Krebs et al., 2015, s. 323–324). 

 

Nástroje politiky zaměstnanosti lze dělit na aktivní a pasivní. Mezi pasivní nástroje jsou 

řazeny dávky poskytované ze systému sociálního zabezpečení. Mezi nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti jsou řazeny rekvalifikační kurzy, příspěvek na zapracování, společensky účelná 

pracovní místa, veřejně prospěšné práce a příspěvek na nový podnikatelský program. Dále 

k těmto nástrojům patří poradenství, cílené programy k řešení zaměstnanosti a v neposlední 

řadě podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (Tomeš, 2011). 

 

2.2.2 Aktivní politika zaměstnanosti zaměřená na mladistvé bez kvalifikace 

Investovat do lidských zdrojů je úkolem nejen podnikatelského sektoru, ale také státu, kdy 

se státní investice zaměřují na obyvatelstvo, jež se ocitlo mimo trh práce. Aktivní politiku 

zaměstnanosti, která je souborem nástrojů podporujících vstup nezaměstnaných na trh práce, 

zajišťují zejména správní úřady ČR (Úřady práce) podřízené MPSV, a to ve třech rovinách: 

poskytování informací, zprostředkování zaměstnání a poskytování sociálních dávek, tedy 

podporu v nezaměstnanosti. Poskytované služby jsou neustále zkvalitňovány za pomoci 

pružnosti trhu práce, a to na základě provázanosti správních úřadů se zaměstnavateli, 
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soukromými zprostředkovateli práce, organizacemi a institucemi. Úřad práce je v místně 

příslušné oblasti hlavním nositelem aktivní politiky zaměstnanosti (Kotýnková & Němec, 

2003). 

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti je jednou z prioritních oblastí řešení problému 

zaměstnanosti mládeže bez kvalifikace a odpovídající přípravy na povolání. Skupina je 

ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. Cílem je proto vytvářet konkrétní postupy 

přípravy na povolání, které zabezpečí plynulý přechod ze vzdělávacího systému na trh práce. 

Jedním z těchto postupů je pružná forma získávání kvalifikace přímo na pracovišti, která 

současně umožňuje i získat dostatek obecných poznatků k zajištění adaptability v průběhu 

dalšího života (ibid., 2003). 

Dle výsledků pravidelného šetření z roku 2018 o příjmech a životních podmínkách 

domácností, které vydal ČSÚ (2019) se ohrožení příjmovou chudobou týká 9,6 % Čechů. ČR 

se dlouhodobě řadí k evropským zemím s nejnižším podílem takto ohrožených osob. 

 

2.2.3 Pasivní část politiky zaměstnanosti 

Jejím hlavním účelem je kompenzace ztráty pracovního příjmu. Jedná se tedy o aktivity 

spojené s hmotným zabezpečením nezaměstnaných. „V rámci pasivní části politiky 

zaměstnanosti jsou poskytovány dávky v nezaměstnanosti v délce trvání zákonem stanovené 

podpůrčí doby a dávky poskytované při rekvalifikaci po celou její dobu“ (Krebs et al., 2015, 

s. 326). 

Systém dávek poskytovaných v ČR je založen na pojistném principu a uchazeč, který 

o dávku v nezaměstnanosti požádá, musí doložit, že splňuje podmínku nároku na dávku. 

Podmínky pro poskytování podpor v nezaměstnanosti se od doby, kdy se v roce 1991 stala 

pasivní politika zaměstnanosti součástí systému sociální ochrany obyvatelstva, postupně 

zpřísňovala. Hlavním cílem je nezaměstnané motivovat k tomu, aby vstoupili na trh práce, a tak 

si zajistili vlastní příjem a tím došlo k zamezení vyskytujícího se problému tzv. sociálního 

parazitizmu, tedy záměrného života ze státních podpor (ibid., 2015). 
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2.2.4 Nástroje sledování nezaměstnanosti mladých lidí 

Nezaměstnanost mladých lidí a otázka, jak efektivně začlenit tuto skupinu do světa práce, 

je ústředním bodem politik orientovaných na mladé lidi ve 28 členských státech Evropské unie 

již od roku 2010. Evropští výzkumní pracovníci a vládní úředníci hledají nové způsoby 

sledování a analyzování rozsahu znevýhodnění mladých lidí na trhu práce. Pro potřeby 

monitorování zranitelnosti mladých lidí, a to ve směru účasti na trhu práce a sociálního 

začlenění, byl vytvořen nástroj NEET.8 Jde o ukazatel, který zahrnuje mladé lidi ve věku 15–

29 let, kteří nejsou zaměstnáni a ani se neúčastní formálního či neformálního vzdělávání nebo 

odborné přípravy. Termín je jedním z hlavních součástí politického diskurzu Evropské komise, 

Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Ukazatel NEET zahrnuje do politických debat 

na úrovni EU i specifické skupiny mladých znevýhodněných lidí, například mladé matky či 

mladé lidi s postižením (Mascherini & Ledermaier, 2016). 

Snížení počtu NEET je jedním z ústředních politických závazků v rámci Strategie 

EVROPA 2020. Program s názvem „Záruky pro mládež“9 usiluje o zajištění kvalitní nabídky 

zaměstnání, dalšího vzdělání, učňovské či odborné přípravy mladým lidem ve věku 15–24 let, 

a to nejpozději do čtyř měsíců od ukončení či opuštění formálního vzdělávání nebo ztráty 

zaměstnání. Hlavním realizátorem programu Záruky pro mládež je na našem území ÚP ČR 

(European Commission, 2019). 

Dílčí skupinu mladých lidí opouštějících dětské domovy, která je znevýhodněna, pokud 

jde o účast na trhu práce a sociálním začlenění však NEET nezahrnuje a není ani na území ČR 

statisticky sledována. Skupina mladých lidí na území ČR je monitorována jen z pohledu 

následujících atributů. MPSV sleduje dvakrát ročně, vždy k 30. 4. a 30. 9. celkové počty 

absolventů škol v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR. Pro potřeby statistického sledování 

je absolvent školy definován jako uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP ČR, u kterého doba od 

ukončení studia nepřekročila dva roky. Na základě údajů MPSV o počtech absolventů škol 

v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR a údajů MŠMT o celkových počtech absolventů škol 

zpracovává Národní pedagogický institut ČR míru nezaměstnanosti absolventů škol, tj. jejich 

uplatnitelnost na trhu práce, a to podle kategorie vzdělání a skupin oborů. MPSV také sleduje 

celkové počty mladých lidí ve věku do 18 let; 19 let; 20–24 let a 25–29 let v evidenci uchazečů 

o zaměstnání ÚP ČR, a dále počty uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP ČR ve věku 15–24 let 

 

8 Pojem vychází z anglického označení: Young people not in employment, education or training 
9 The Youth Guarantee 
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umístěných do zaměstnání během 4, 6 a 12 měsíců ode dne jejich zaevidování na ÚP ČR. 

Rovněž ústřední orgán státní správy ČR – Český statistický úřad (ČSÚ) ve svých statistikách 

jednotlivce z dětských domovů nesleduje, přičemž ve školním roce 2018/2019 opustilo dětské 

domovy na území ČR 897 mladých lidí. Z tohoto celkového počtu pak v dalším vzdělávání 

pokračovalo na VOŠ či VŠ pouze 76 osob. Potýkáme se tedy s tím, že 91 % mladých lidí 

opustilo dětské domovy po dovršení zletilosti, v dalším studiu nepokračovalo. Hlavním 

problémem, který komplikuje vstup a uplatnění na trhu práce je tak skutečnost, že oproti běžné 

populaci končí většina z nich na oborech s výučním listem.  
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3 Kompetence v pracovní a vzdělávací oblasti jako předpoklad 

úspěchu na trhu práce 

Jak již bylo uvedeno v Úvodu disertační práce, výzkumné šetření je zaměřeno na 

předpoklady mladých lidí z dětských domovů k jejich uplatnění na trhu práce, které jsou 

operacionalizovány jako předpoklady kompetenční. Samotný pojem kompetence je užíván jak 

ve vzdělávání, tak v pracovní oblasti. V pracovní sféře aktuálně hraje významnou roli 

v analýzách jednotlivých pracovních pozic, v personálním plánování, v přijímání zaměstnanců 

i ukončování pracovních poměrů či outplacementu, ale rovněž i v rozvoji pracovníků (Veteška 

& Tureckiová, 2008). Ve vzdělávání je spojen s kompetenčním modelem kurikula pro základní 

a střední vzdělávání a s kompetenčním pojetím profesní přípravy pedagogů. Obě oblasti, 

profesní a vzdělávací, jsou propojeny požadavkem na celoživotní vzdělávání, které má umožnit 

lidem na trhu práce flexibilní přizpůsobování pracovní kvalifikace po celou dobu aktivního 

profesního života. Těmto aspektům problematiky se věnuje třetí kapitola práce. 

 

3.1 Koncept kompetencí pro trh práce  

V odborné literatuře, v praxi a na trhu práce se stále častěji setkáváme s názorem, že roste 

význam „kompetencí pro 21. století“. Termín charakterizuje rychle se měnící ekonomické, 

sociální a kulturní prostředí dnešní doby, které vyžadují revizi toho, co považujeme za klíčové 

a co by si měla osvojit budoucí generace. Patří sem například kreativita, inovativnost, kritické 

myšlení, zvídavost, schopnost spolupráce, mezikulturní porozumění nebo globální kompetence 

(Van Damme, 2017). Vezměme v potaz například rychlý vývoj digitálních technologií 

a požadované zvýšení digitální gramotnosti, které se aktuálně promítlo do katalogu kompetencí 

pro povolání v Centrálním katalogu kompetencí (MPSV, 2017). Tak jako se neustále vyvíjí 

technologie a pracovní procesy, musí se vyvíjet i pracovní síla, aby zůstala konkurenceschopná. 

Původ uvažování o předpokladech pro pracovní uplatnění lze však podle americké 

psycholožky Anne Anastasi (1976) hledat již v dávné historii, kdy v čínské říši byly po dobu 

tří tisíc let při výběru do vládních funkcí rozpoznávány rozdíly v individuálních schopnostech 

pomocí zkoušek státní správy. Také ve středověku se od učňů očekávalo, že budou rozvíjet 

specifické dovednosti potřebné k efektivnímu výkonu práce prostřednictvím práce se starším 

mistrem daného řemesla (McLagan, 1997). 
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V moderní době podle Hoge, Tondora a Marrelli (2005) zformuloval jako první požadavek 

na pracovní kompetence John Flanagan v roce 1954, kdy poprvé pro účely hodnocení a výběru 

pracovníků navrhl použít rozpoznání klíčových požadavků, tedy konkrétních kompetencí. Od 

této chvíle až do roku 1973 probíhal bouřlivý vývoj v celkovém pojetí požadavků na 

pracovníky. Určité zklidnění nastalo s vydáním vlivného článku v akademickém časopise 

American Psychologist: „Testing for Competence rather than for Intelligence“, v němž David 

McClelland (1973) poprvé navrhl, aby se zaměstnanci na dané pozice přijímali nikoliv na 

základě testování inteligence, ale na základě kompetencí pro danou pozici.10 McClelland 

definoval kompetence jako znalosti, dovednosti, vlastnosti, postoje, sebepojetí, hodnoty nebo 

motivy přímo související s výkonem zaměstnání (ibid., 1973). 

Aktuálně je pojem kompetence v odborné, ale i veřejné diskusi běžně užíván, přičemž 

jednoznačné vymezení způsobuje stále značné obtíže. Veteška a Tureckiová (2008) uvádějí, že 

uchopení pojmu ztěžují obecné modely a kritéria, neboť kompetence jsou chápány jako 

podmínka úspěšného zvládnutí konkrétní situace, jsou tedy daným způsobem individuální 

a jedinečné. V neposlední řadě zahrnují kompetence, a to na rozdíl od vzdělání či kvalifikace, 

rovněž postoje a motivaci jedinců. V současné době slovo kompetence ztvárňuje 

v andragogickém diskursu především mnoho očekávání vůči pracovníkům.  

V zahraniční literatuře orientované na personalistiku a management můžeme nalézt dělení 

významu kompetencí na „competency“ a „competence“. Competency je užíváno ve smyslu 

přenositelné schopnosti k výkonu nějaké práce či zvládnutí úkolu, je vztažen zejména 

k člověku. Oproti tomu competence je vnímáno jako standard potřebný ke zvládnutí úkolu. 

Pojem je zaměřen zejména na úkol samotný, jeho náročnost a další vlastnosti (Armstrong, 2015; 

Blömeke, Gustafsson, & Shavelson, 2015). Do češtiny se tento trend rozdělování pojmu 

nepřenesl a je obvykle užíván ve smyslu obou zahraničních významů. 

Definice kompetencí není jednotná, přesto se autoři obvykle shodují na tom, že jde 

o komplex dovedností, znalostí a postojů, který je důležitý pro cílovou orientaci a výkon 

jedince. To ilustrují i vybrané pohledy významných autorů. Například Hroník (2006, s. 61) 

definuje kompetenci jako „trs znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, který podporuje 

 

10 Samotný pojem pochází z latinského výrazu „competere“, jehož význam lze přeložit jako „příslušet“ či 

„být příslušný“. Používal se pouze ve smyslu „pravomoc“, tedy být kompetentní k rozhodnutí nebo mít kompetenci 

řešit konkrétní záležitost (Havlíčková & Žárská, 2012). 
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dosažení cíle. Kompetence jsou tedy pozorovatelné způsoby, pomocí kterých dosahujeme 

efektivních výkonů.“ 

Plamínek a Fišer (2005, s. 108) kompetence vztahují vždy ke konkrétní úloze: 

„Kompetence předepisují, jaké podmínky, které se týkají výkonu i potenciálu, musí splnit 

člověk, který vykonává příslušnou úlohu.“ Z uvedené definice vyplývá, že kompetentní je 

člověk, který dokáže své zdroje využít v praxi.  

S komplexní definicí přicházejí i Janišová a Křivánek (2013, s. 189), kteří pohlížejí na 

pojem následovně: „Kompetenci (neboli způsobilost) chápeme jako klíčové chování potřebné 

pro excelentní výkon v určité roli, do něhož se promítá znalost, dovednost a postoj či osobnost 

jedince.“ Jmenovaní autoři zde kromě výše uvedeného explicitně odkazují také na excelenci, 

kompetence, která neznamená jakýkoli výkon, ale výkon výtečný, vynikající. Jedinec je 

způsobilý „má kompetenci“, nejen pokud dokáže konat v situaci, ve které se nachází, ale také 

pokud je úkolově zaměřený a motivovaný k výkonu. Není proto divu, že se pojem kompetence 

úspěšně zabydlel v personalistice a andragogice. To dokládá andragogická definice Vetešky 

a Tureckiové (2008, s. 129), kteří píší, že „kompetence je komplexní soubor schopností, 

vědomostí, dovedností a postojů, ve kterém je vše propojeno tak, že člověk úspěšně zvládá 

situace, do kterých se dostává při různých příležitostech. Člověk se v takových situacích dokáže 

orientovat, udržovat si motivaci, vykonávat úspěšně činnosti spojené s úkolem a zaujmout 

určitý postoj.“ Stejní autoři také upozorňují na vztah kompetencí a osobního rozvoje a na to, že 

kompetence umožňují naplnění životních aspirací, mimo jiné i v kontextu trhu práce, ve formě 

pracovního uplatnění (ibid., 2008). Kompetence jsou získávány, rozvíjeny, ale rovněž 

i ztráceny v průběhu celého života.  

Za nejvýznamnější charakteristické znaky kompetencí lze dle Vetešky a Tureckiové (2008, 

s. 31–32) uvést následující: 

a) Kompetence je kontextualizovaná, neboť je vždy zasazena do určitého prostředí či 

situace. 

b) Kompetence je multidimenzionální a skládá se z rozličných zdrojů, mezi které patří 

informace, znalosti, dovednosti, představy, postoje či jiné dílčí kompetence. 

c) Kompetence je definována standardem, kdy je předpokládaná úroveň zvládnutí 

kompetence určena předem. 

d) Kompetence má potenciál pro akci a rozvoj za pomoci procesů vzdělávání a učení. 
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Národní soustava povolání (MPSV, 2017) dále uvádí, že kompetence musí být sledovatelné 

(projevené v praxi), měřitelné (hodnotitelné) a trénovatelné (přístupné změně a rozvoji). 

 

3.2 Kompetenční modely na trhu práce 

Na trhu práce jsou úspěšně zformulované kompetence vysoce žádoucí, protože uspokojují 

poptávku zaměstnavatelů nejen po kvalifikované, ale také dnes tolik požadované flexibilní 

pracovní síle. Vzhledem ke složitosti měření kompetencí firmy při přijímání pracovníků 

obvykle užívají některý jasně definovaný nástroj, podle kterého lze v procesu rozhodování říci, 

zda vybraný jedinec dokáže kompetenci projevit a případně na jaké úrovni. Tímto nástrojem 

jsou tzv. kompetenční modely, které definují specifické nároky pro konkrétní úroveň 

kompetence. Určují tak, co má osoba, ucházející se o na danou pozici, umět, a čím má být 

vybavena (Hroník, 2005; Redmond, 2013). Na základě těchto charakteristik lze zjistit 

kompetenční deficity. 

Kompetenční model tak pomáhá řadě firem vylepšovat proces výběru nových 

zaměstnanců, ale rovněž na základě identifikace rozvojových potřeb jejich přemístění na 

vhodnější pracovní pozici (Janišová & Křivánek, 2013). Obvykle je vytvářen na míru konkrétní 

firmě, s přihlédnutím k analýze pozice a účelu, kterému má sloužit.  

Dobře použitelný kompetenční model musí dle Vaculíka (2010) splňovat tři základní 

vlastnosti.  

• Kompetence jsou definovány behaviorálně, protože jen tak mohou být pomocí 

pozorování hodnotitelné. 

• Kompetence jsou definovány logicky, jednotlivé projevy chování si neodporují. 

• Popisy kompetencí se vzájemně nepřekrývají, jeden projev chování lze zařadit vždy do 

jediné kompetence. 

 

Procházka, Vaculík a Smutný (2013) uvádějí, že je potřeba při tvorbě kompetenčního 

modelu myslet zejména na konkrétní pozici, pro kterou je vytvářen a na účel, kterému má 

sloužit. Důležitým kritériem je rovněž spolupráce s jednotlivými pracovníky, kteří kompetence 

využívají a promyslet míru detailnosti kompetenčního modelu, zejména výběr 

nejvýznamnějších kompetencí, které by měl obsahovat.  
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Různé kompetenční modely také nabízejí širokou škálu co do počtu jednotlivých 

kompetencí. Podle Hroníka (2006) lze o zavedení využívání kompetenčních modelů ve firmách 

uvažovat, pokud firma potřebuje či chce: 

• zlepšit pracovní výkon zaměstnanců, 

• zavést spravedlivé a motivující odměňování, 

• identifikovat potřeby vzdělávání u svých zaměstnanců, 

• určit cíle v rozvoji zaměstnanců, 

• mít efektivní nástroj pro výběr a rozmísťování zaměstnanců, 

• zjistit, jak konkrétní zaměstnanec vykonává svoji práci. 

 

Jak je zvýše uvedených potřeb vytváření kompetenčních modelů patrné, vzdělávání 

a rozvoj není jen dominantou jedince, ale i týmů nebo celé organizace. Rozvoj kompetencí 

pracovníků může tedy vést ke zvýšení produktivity růstu celé organizace. Potřeba zavádět 

rozvojové aktivity vzniká rozšířením agendy, kdy úroveň kompetencí je již nedostačující a je 

třeba ji zvýšit. V takovém případě je nutné definovat škálu rozvoje kompetence, která zahrnuje 

minimální, průměrnou a ideální úroveň pro vykonávání dané pozice. Díky této analýze lze 

navrhnout vzdělávací program naplňující vytyčený cíl (Armstrong, 2015). 

 

Obrázek 1 Pojetí kompetence podle Shoonovera 

 

 

 

Zdroj: Janišová & Křivánek, 2013, s. 189. 
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K rozvoji kompetencí zaměstnanců lze využít například firemního vzdělávání, metody 

koučování nebo mentoring. Jak ukazuje Obrázek 1, po pracovnících se požaduje aktivita ve 

vztahu k vývoji nebo prosazování produktu. Zároveň se požaduje vysoké pracovní nasazení 

zaměstnanců. Za tím účelem se užívá například koučování, které pracuje s potenciálem jedince 

a může ho v jeho rozvoji provázet nebo jej s různou mírou direktivy řídit, pozice mentora již 

do procesu vnáší vlastní odborné znalosti a dovednosti (Janišová & Křivánek, 2013). Mezi 

zásadní výhody vzdělávání a rozšiřování kompetencí zaměstnanců patří zvyšování flexibility 

firmy, oddanosti zaměstnanců, míry přijímání a implementace změn a celková podpora 

pozitivní kultury uvnitř organizace. Pokud jsou kompetence shodující se s vizemi a cíli 

organizace, dochází k zvýšení míry přijetí těchto vizí a cílů i u zaměstnanců samotných 

(Armstrong, 2015). 

 

3.2.1 Kompetenční model Národní soustavy povolání 

Kompetenční modely jsou aktuálně poměrně mocným nástrojem, jakým lze ovlivnit trh 

práce i přípravu na povolání. Ze zahraničních kompetenčních modelů lze uvést například 

britský Harvard University competence dictionary (Harvard Human resources, n.d.) či 

americkou databázi znalostí a dovedností O*NET OnLine (National Center for O*NET 

Development, 2020). Český model kompetencí, který je východiskem výzkumného šetření, se 

nazývá Kompetenční model národní soustavy povolání. 

 

3.2.1.1 Národní soustava povolání 

Jedná se o nástroj zahrnující měkké i odborné kompetence, u kterých jsou následně 

definovány úrovně, kterých mohou jednotlivé kompetence dosahovat. Národní soustava 

povolání (NSP) představuje soustavně rozvíjenou a na internetu všem dostupnou databázi, která 

obsahuje podrobný popis požadavků na vykonavatele práce v podobě obecných a odborných 

kompetencí a která reflektuje reálnou situaci na národním trhu práce. Databáze je spravována 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV), její tvorba a aktualizace je definovaná v 

zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. MPSV dále zajišťuje soulad kompetenčního modelu s 

trendy v EU a návaznost tohoto modelu na evropské programy. NSP tak představuje veřejně 

dostupný registr povolání vyskytujících se na území ČR. 

Základním zdrojem pro zpracování informací uváděných v NSP jsou sektorové rady, jež 

tvoří odborníci z jednotlivých oblastí trhu práce. Prostřednictvím těchto rad jsou v rámci NSP 
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v ČR monitorovány a evidovány požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. 

Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) uvádí podstatné informace o kvalifikačních 

požadavcích, které se následně promítají do přípravy budoucích absolventů, aby jejich získané 

znalosti a dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnavatelů (Lepič, Koucký, Ryška & Zelenka, 

2015). 

„Národní soustava povolání je významným zdrojem informací pro oblasti lidských zdrojů 

a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto 

oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé 

EU“ (ibid, 2015, s. 23). Dalším cílem NSP je spravování databáze povolání a prosazování 

potřeb trhu práce do systému vzdělávání v rámci celé ČR. 

Výstupem NSP je karta daného povolání, ve které jsou zaměstnavateli definovány 

požadavky na osobu vykonávající zaměstnání a rovněž kompetence, které jsou v NSP členěny 

na přenositelné a nepřenositelné. Přenositelné kompetence jsou charakterizovány, jako tzv. 

měkké či obecné kompetence, které lze využít při přechodu z určité skupiny povolání do jiné, 

bez ohledu na to, do jaké skupiny povolání osoba přešla. Jako nepřenositelné kompetence jsou 

v NSP uváděny tzv. odborné kompetence, které jsou velmi úzce spjaty s konkrétní skupinou 

povolání či několika málo příbuznými skupinami (MPSV, 2017).  

V NSP je definováno patnáct měkkých kompetencí vždy s požadovanou úrovní, uváděnou 

na stupnici 0 až 5. Dále je zde rozlišováno osm obecných kompetencí s úrovní 0 až 3. Kromě 

zmíněných přenositelných kompetenci také definuje odborné znalosti a odborné dovednosti, 

u kterých je uváděna jejich důležitost k povolání (nutné či výhodné). Odborných znalostí je 

v databázi celkem definováno 2 380 a odborných dovedností dokonce 24 007. Jak jsme již 

uvedli v Úvodu, s odbornými kompetencemi není nadále ve výzkumné části disertační práce 

pracováno, z důvodu jejich nepřenositelného využití na národním trhu práce. Přenositelné 

i nepřenositelné kompetence jsou k nalezení v Centrální databázi kompetencí pro všechna 

povolání, se kterými katalog NSP pracuje. Strukturu členění kompetencí zachycuje Obrázek 2. 
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Obrázek 2 Kompetenční model NSP  

 

 

 

Zdroj: MPSV, 2017. 

 

3.2.1.2 Centrální databáze kompetencí 

Centrální databáze kompetencí (CDK) je autonomní systém pro správu znalostí, 

dovedností a měkkých kompetencí, která vychází z potřeby sjednocení a propojení soustavy 

kompetencí v Národní soustavě povolání (NSP) a Národní soustavě kvalifikací (NSK). 

Správcem, garantem a administrátorem systému je opět MPSV. Jedná se o veřejně dostupnou 

internetovou aplikaci, umožňující přehledný náhled do databáze požadovaných odborných 

znalostí, odborných a obecných dovedností a měkkých kompetencí (MPSV, 2017).  

Kompetence jsou určovány tak, aby popisovaly ve více úrovních nároky na vykonávanou 

pozici. Úroveň kompetence je vyjádřena konkrétní číselnou hodnotou, jenž udává, požadovaný 

rozsah a hloubku pro výkon dané jednotky práce. Číselná hodnota úrovní je navíc doplněna 

o tzv. deskriptory neboli popisy jednotlivých úrovní. Pro každou měkkou kompetenci je 

vytvořena konkrétní sada deskriptorů, tedy vzorů chování vykonavatele jednotky práce. Úrovně 

kompetence vyjadřují požadavky na zvládání dané kompetence (MPSV, 2017). 

I přes to, že dělení existuje celá řada – podle kritérií, podle oblastí využití, podle důležitosti 

aj., budeme se v práci držet základního dělení, uvedeného v CDK na měkké, odborné a obecné 

kompetence (ibid., 2017), resp. na měkké a tvrdé kompetence či přenositelné a nepřenositelné 

kompetence (Váchal & Vochozka, 2013). 

 

3.2.2 Obecné dovednosti (kompetence) pro povolání 

Obecné dovednosti označovány rovněž jako generic hard competence jsou souborem 

obecných požadavků potřebných pro výkon práce, které výhradně nesouvisí s určitou profesí 
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a stejně jako měkké kompetence mají průřezový charakter a jsou napříč obory přenositelné 

a uplatnitelné. Do seznamu obecných dovedností jsou v CDK (MPSV, 2017) zařazovány 

následující dovednosti: způsobilost k řízení osobního automobilu, numerická způsobilost, 

ekonomické povědomí, právní povědomí, jazyková způsobilost v češtině, jazyková způsobilost 

v angličtině, jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce. 

Pro jednotlivé dovednosti je definována samostatná úroveň v rozmezí klasifikačních 

stupňů 0 až 3, které určují požadavky na zvládání dané dovednosti, od úplné absence dovednosti 

až po vysokou úroveň. U všech zmiňovaných jazykových způsobilostí uvádí CDK úrovně dle 

společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

3.2.3 Odborné znalosti a dovednosti (tvrdé kompetence) pro povolání 

Jsou překládány jako Specific hard competence, technical hard competence and 

knowledge. Jedná se o soubor odborných požadavků potřebných pro výkon jednotky práce, 

který se dá za pomoci testu či praktické zkoušky relativně jednoduše a jednoznačně změřit 

a ověřit. Přičemž odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon určité 

pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností a odborné dovednosti označují praktické 

dovednosti požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností. 

Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi (MPSV, 2017). 

Odborné znalosti a dovednosti se člení dle odborného směru, se kterým souvisí a dle 

charakteru činnosti, se kterou souvisí. Pro hodnocení úrovně tvrdých kompetencí byl v roce 

2015 v ČR přejat Evropský rámec kvalifikací (EQF), který na osmi bodové škále definuje 

úrovně znalostí a dovedností (Nantl, 2014; Národní ústav pro vzdělávání, 2015). 

K rozsáhlému množství uváděných oborných znalostí a dovedností v CDK není možné 

všechny v rámci teoretické části práce obsáhnout. 

 

3.2.4 Měkké kompetence pro povolání 

Měkké kompetence jsou v odborné literatuře také uváděny pod pojmem soft competence, 

který představuje soubor požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce, nezávislých na 

konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Pro úspěšný vstup absolventů 

škol na trh práce získávají na významu tzv. měkké kompetence (soft competence) nebo (soft 
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skills) a obecné dovednosti (generic hard competence). Uváděné kompetence lze, v souladu 

s jejich definicí dle Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, vnímat jako vědomosti, 

dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které podporují uplatnitelnost svého nositele na trhu 

práce (a nejen na něm) bez ohledu na jeho profesi nebo na ekonomický sektor, ve kterém působí 

(Štefflová, 2012). 

Měkké kompetence jsou velmi důležité pro úspěch v osobním životě i na trhu práce. Tuto 

skutečnost akcentují také rámcové vzdělávací programy, které školám ukládají povinnost 

rozvoj vybraných klíčových kompetencí zajišťovat. To však s sebou přináší mnoho praktických 

otázek, neboť školy nemají k dispozici jednotnou metodiku, podle které by mohly postupovat, 

a často chybí i zkušenosti pedagogů s jejich systematickým rozvojem (ibid., 2012).  

Výhodou při práci s dětmi a mládeží je, že lze tyto kompetence nabývat, aniž by mladý 

člověk věděl, že se něco učí. Měkké kompetence jsou získávány učením se zkušeností, což je 

jedním ze znaků neformálního vzdělávání (Havlíčková & Žárská, 2012).  

Měkké kompetence mají průřezový charakter a jsou napříč obory přenositelné 

a uplatnitelné. Dle Štefflové (2012) hrají měkké kompetence na českém trhu práce stejně 

významnou roli jako odbornost. Umožňují zaměstnancům opravdu využít jejich znalosti. 

Zaměstnanec, který si je dostatečně osvojil, dokáže v praxi rychleji, aktivněji využít všechno, 

co zná. Jeho výkonnost bývá o 20−40 % vyšší. 

Oproti obecným dovednostem a odborným znalostem a dovednostem (tvrdé kompetence) 

se měkké kompetence hůře zjišťují. Je totiž věčnou otázkou na základě, jakých kritérií 

rozhodnout, zda je jedinec usilující o pracovní pozici flexibilní či komunikativní. A právě 

z tohoto důvodu vznikají již zmiňované kompetenční modely. 

Pro lepší orientaci v práci s přesahem do výzkumné částí uvádíme výčet měkkých 

kompetencí zveřejněných v CDK (MPSV, 2017):  

• efektivní komunikace,  

• kooperace (spolupráce),  

• kreativita,  

• flexibilita,  

• uspokojování zákaznických potřeb,  

• výkonnost,  

• samostatnost,  

• řešení problémů,  
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• plánování a organizace práce,  

• celoživotní učení,  

• aktivní přístup,  

• zvládání zátěže,  

• objevování a orientace v informacích,  

• vedení lidí (leadership),  

• ovlivňování ostatních. 

 

Vzhledem k hledání operacionální báze pro provedení výzkumu, který zkoumá 

předpoklady k pracovnímu uplatnění osob z ústavní výchovy, se ukázala CDK jako užitečný 

zdroj požadavků zaměstnavatelů. Z hlediska úspěšného vstupu absolventů na trh práce je 

důležité, do jaké míry odpovídají jejich skutečné schopnosti, dovednosti a znalosti tomu, co po 

nich požadují zaměstnavatelé. V rámci provedené reformy soustavy oborů vzdělávání byla 

zohledněna vazba oborů na trh práce a také došlo k propojení NSK s dalšími soustavami, jako 

je NSP, tedy databáze spravovaná MPSV, která eviduje požadavky na výkon jednotlivých 

povolání na trhu práce a obsahuje mimo jiné informace o kvalifikačních požadavcích na 

jednotlivá povolání v ČR (Eurydice, 2021).  

 

3.3 Kompetence ve vzdělávání 

Kromě pracovní oblasti se koncept kompetencí v posledních dekádách zabydlel také ve 

vzdělávání, byť zpočátku vzbuzoval pochybnosti ohledně své vnitřní konzistence. Vašutová 

(2004) upozorňuje na skutečnost, že pojem kompetence je mnoha autory popisován jako 

„módní“ koncept, který stále vzbuzuje mezi experty výhrady, neboť je obsahově příbuzný 

s pojmy profesní znalosti či dovednosti. Nekonzistentnost a nepřesnost v terminologii uvádí na 

příkladu uváděného pojmu v zahraniční odborné literatuře, v níž jej lze nalézt jak v singuláru, 

tak i v plurálu (competence/competencies)11. Navíc jsou užívána i analogická spojení typu 

„kompetentní chování“ či „kompetentní osoba“, přičemž výrazy nejsou obsahově zásadně 

odlišeny. Z výše uvedených důvodů se pak stává, že pojem kompetence může být zaměněn 

s některým z následujících termínů: schopnost, způsobilost, výkonnost, dovednost, zdatnost, 

 

11 Viz Blömeke, S., Gustafsson, J., & Shavelson, R. (2015), Beyond dichotomies: Competence viewed as a 

continuum; McLagan, P. (1997). Competencies: The Next Generation. TD Magazine. 
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kvalifikace, oprávnění či efektivnost, které vystihují připravenost jednotlivce na výkon profese. 

S tímto tvrzením se ztotožňuje i Vališová a kol. (2004), která dodává, že vzniká nutná 

terminologická nejednotnost. Vedle termínu „klíčové kompetence“ existují různé obměny 

mající totožný význam. V české odborné literatuře se vyskytují různé druhy či modifikace 

pojetí kompetencí: klíčové kompetence, obecné a specifické, kognitivní kompetence či sociální 

kompetence. 

V současnosti se však kompetenční diskurs ve vzdělávání již plně zabydlel, byť se tak stalo 

pod výrazným tlakem potřeb hospodářské sféry a požadavkem uplatnitelnosti absolventů na 

trhu práce. Van Damme (2017) zmiňuje podnikatelský sektor, který si stěžuje na to, že 

absolventi nejsou vybaveni kompetencemi, jež jsou potřebné pro nabízená pracovní místa. 

Současně uvádí, že systémy vzdělávání nedostatečnou měrou podporují rozvoj právě takových 

kompetencí. Strategický cíl vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ cílí vzdělávání více na 

získání kompetencí potřebných pro aktivní, občanský, profesní i osobní život (Veselý et al., 

2019, s. 16). Právě nutnost znovu definovat sadu dovedností a kompetencí s ohledem na 

budoucí trh práce a společnost je to, co trápí odborníky a členy expertních skupin. V rámci 

těchto debat hraje významnou roli pojetí kompetencí ve školním vzdělávání a základním 

programu OECD. Hendrick a Macpherson (2019) například uvádějí, že bychom měli žáky učit 

dovednostem, které jim pomohou prospívat v 21. století, kdy za tyto kompetence považují 

kritické myšlení, řešení problémů, komunikaci, spolupráci a tvořivost. Zde si však položme 

otázku, zda se skutečně jedná o tzv. dovednosti 21. století, vždyť už i pro Sokrata bylo důležité 

kriticky myslet.  

 

3.3.1 Celoživotní učení jako imperativ pro kompetenční pojetí vzdělávání 

Již jsme uvedli na začátku této kapitoly, že spojovacím článkem mezi světem práce 

a vzdělávání, je požadavek na celoživotní učení, který souvisí s potřebou učit se novým věcem 

v souvislosti s permanentními proměnami trh práce. Schopnost najít si zaměstnání v průběhu 

celého života nezávisí pouze na získané odpovídající kvalifikaci, ale především na tom, zda je 

jedinec vybaven dostatečně širokým všeobecným odborným základem vzdělání a současně 

klíčovými kompetencemi, které jsou pro pracovní uplatnění nezbytné a umožňují tak snadnější 

rekvalifikace (MŠMT, 2001). Podle Havlíčkové a Žárské (2012) rozvoj kompetencí ve 

vzdělávání mimo jiné umožňuje spoluutvářet proces svého učení, posilovat vlastní odpovědnost 

a rozvíjet svoji osobnost. Je důležité si uvědomit, že rozvoj a nabývání klíčových kompetencí 

je trvalý, celoživotní proces, který je udržován dynamikou učení a přeučování. Vzdělávání 
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orientované na rozvoj kompetencí umožňuje efektivní využití osobních předpokladů 

a schopností, kdy snaha o rozvoj vlastních kompetencí může být odměněna získáním dobrého 

zaměstnání a úspěchem v osobním i profesním životě (ibid., 2012). 

Podle Palána (2006, s. 25–37) představuje celoživotní učení významnou koncepční změnu 

pojetí vzdělávání a jeho organizačního principu, kdy všechny možnosti učení jsou chápány jako 

jediný propojený celek, jenž umožňuje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním 

a zaměstnáním, přičemž vede k získávání stejné kvalifikace a kompetence kdykoli během 

života. Podle Liessmanna (2010) je nicméně současné chápání celoživotního učení poplatné 

aktuálním potřebám doby, přičemž samotná myšlenka není nikterak nová. Kořeny myšlenky 

celoživotního učení (lifelong learning) v Evropě spadají až do antické filozofie, kdy pojem 

moudrosti „sophia“ představuje jednotu vědomostí, zkušeností, dovedností a znalostí získaných 

během celoživotního poznávání (Liessmann, 2010). Dále k této myšlence významně přispívá 

Komenský, pro něhož vzdělávání znamená celoživotní proces. Ve čtvrté části Pampaedie 

(Vševýchova) svého vrcholného díla „Obecná porada o nápravě věcí lidských“ rozšiřuje pojetí 

žáka na dobu celého lidského života. Člověk zastávající roli správce veškerého Božího stvoření 

se má celý život vzdělávat, aby byl schopen „vládnout nad věcmi, vše, co je na světě spravovat, 

obměňovat a upravovat ke svým potřebám, ke všem lidem se chovat umírněně, spravedlivě, 

blahovolně, a tak pěstovat mír a přátelství, každý na svém místě a ve svém stavu, stran Boha 

uctívat předobrého Stvořitele láskou, bázní, velebením, vzýváním a důvěrou“ (Komenský, 

1992, s. 108). Je ovšem otázka, zda v prastarém ideálu antiky a nadčasovém odkazu 

Komenského můžeme nalézt skutečný ideový základ dnešního pojetí evropského konceptu 

celoživotního učení12, neboť jeho hlavním cílem není ani tak dosažení kontemplativního 

náhledu na podstatu světa a jeho bytostných záležitostí, jako spíše schopnost čelit neustálým 

proměnám trhu práce.  

V rámci pojetí prosazovaného vzdělávací politikou EU vytváří formální vzdělávací systém 

nezbytné základy, ale tvoří pouze jednu část celoživotního učení. Každému člověku by dále 

mělo být v souladu s jeho možnostmi, potřebami a zájmy umožněno vzdělávat se v různých 

stadiích života. Jde tedy o nepřerušenou kontinuitu zahrnující všechny formy vzdělávání, 

formální, neformální i informální. Předpokládá se komplementarita a prolínání uvedených 

forem v průběhu celého života. Vzhledem k současným požadavkům je tak pojem „celoživotní“ 

plně nevyhovující, neboť zdůrazňuje časovou návaznost vzdělávání. Proto se začal rovněž 

 

12 Vzdělávací programy Evropské unie jsou symbolicky pojmenovávány po významných osobnostech, například: 

„Socrates Programme“ či „Comenius Programme – Action for school.“ 
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uplatňovat termín „všeživotní“ (lifewide) učení, jenž zdůrazňuje, že učení probíhá mnohdy 

souběžně, ve všech životních situacích (MŠMT, 2007).  

Aktuální výzvou směrem k celoživotnímu učení je dokument Evropské komise EVROPA 

2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (Evropská komise, 

2010/2020). Stěžejní iniciativou je zvýšení podílu Evropanů zapojených do celoživotního učení 

na nejméně 15 %, přičemž dle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se v ČR zapojilo 

do vzdělávacích aktivit v rámci celoživotního učení 8,5 % dospělých (Eurostat, 2019; Evropská 

komise, 2010). Pro porovnání uvádíme Graf 3 s daty poukazujícími participaci dospělých na 

celoživotním učení v jednotlivých členských státech EU. Data jsou shromažďována mezi 

cílovou skupinou respondentů ve věku 25–64 let, z nichž vyplývá zaostávání ČR za 

celoevropským průměrem. V posledním realizovaném šetření si pak naopak nejlépe vedlo 

Švýcarko, v němž se celoživotně vzdělává 31,6 % obyvatel. 

 

 

Graf 3 Celoživotní učení dospělých ve věku 25-64 let v roce 2018 ‒ data uváděna v % 

Zdroj: Eurostat, 2019 
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3.3.2 Klíčové kompetence v kurikulu současného vzdělávání 

Pojem klíčové kompetence se do pedagogické reality dostává v 70. letech 20. století, kdy 

je pod tímto termínem (v originále „Schlűsselqualifikationen“) ve svém díle Teze o vzdělávání 

pro moderní společnost zmiňuje Dieter Mertens. Ten o nich pojednává jako o prvcích 

vzdělávání, jež jsou nadřazeny jiným vzdělávacím cílům a klíčové jsou zejména proto, že 

pomáhají porozumět problémům běžného života lidí. V kontextu s úvahami o nutnosti revize 

funkcí výchovy a vzdělávání se diskutovalo zejména o důležitosti přípravy mladé generace na 

život v současné historické epoše, která je charakteristická vysokým tempem rozvoje vědy 

a techniky a rozsáhlými společenskými změnami (srov. Belz & Siegrist, 2001; NÚOV, 2008). 

K dalším vlivným impulsům patřil tzv. Delorsoův koncept čtyř pilířů vzdělávání: „The four 

pillars of education“ (Delors, 1996), které se staly rámcem přechodu na kompetenční pojetí 

kurikula ve školské politice EU: učit se být, učit se být s druhými (žít společně), učit se poznávat 

a učit se jednat. Pilíře jsou vzájemně propojené a společně tvoří jeden celek (Tomková et al., 

2012).  

Velmi frekventovaným v pedagogickém a školsko-politickém diskursu se pojem stal spolu 

s reformou vzdělávací politiky EU na přelomu milénia, přičemž komplexní kurikulární reforma 

vycházela z ekonomické a společenské oblasti. Důvodem pro systémovou změnu byla zejména 

dynamičnost pracovního trhu, která po absolventech škol nárokovala schopnost flexibility 

v reagování na měnící se podmínky (Veteška & Tureckiová, 2008). V tomto smyslu byly 

klíčové kompetence pod záštitou EU definovány jako přenosný a univerzálně použitelný soubor 

vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění 

a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost (Hučínová, 2010). 

Vzdělávací systémy tak hrají klíčovou roli při budování dovedností a schopností pro pracovní 

sílu 21. století.  

V ČR se pojem kompetence užívá ve vzdělávání od začátku milénia. Opírá se o první 

polistopadový strategický dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní 

program rozvoje vzdělávání (MŠMT, 2001). Tento termín je zde v návaznosti na Delorse 

upřednostňován před pojmy dovednosti, způsobilost, schopnosti, vědomosti, postoje, hodnoty, 

a to z důvodu kompatibility pojmů zejména v evropském vzdělávacím prostředí, přičemž 

současně všechny zmíněné pojmy svým rozsahem pokrývá. V české odborné pedagogické 

literatuře i u širší veřejnosti se tento pojem přes počáteční výhrady upevnil a stal se součástí 

návazných strategických dokumentů pro vzdělávání (tzv. Strategie 2020 a Strategie 2030+). 
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V roce 2006 EU přijala evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní 

učení, aby určila klíčové kompetence nezbytné pro osobní rozvoj, aktivní občanství, sociální 

soudržnost a zaměstnatelnost. Jeho hlavní inovací byl přechod od statického pojetí 

kurikulárního obsahu k dynamické kombinaci znalostí, dovedností a postojů odpovídajících 

mnoha různorodým situacím v reálném životě. Tento rámec zahrnuje nejen klíčové 

kompetence, jež se vztahují k tradičním školním předmětům, ale také ty více průřezové nebo 

„transverzální“ klíčové kompetence, které podporují celoživotní učení, přispívají 

k demokratickým společnostem a úspěchu v dnešním pracovním světě s požadavkem na vysoké 

dovednosti, jež jsou spojené s kreativitou a schopností inovovat (European commission, 2012).  

Mnoho členských států EU následně reformovalo své školní osnovy a odborné programy 

tak, aby zavedly část nebo celý přístup stanovený v doporučeních o klíčových kompetencích. 

Například Rakousko, Belgie, ČR, Španělsko, Maďarsko, Island, Lucembursko, Lotyšsko, 

Nizozemsko, Polsko či Rumunsko využily tento rámec ke strukturování celého kurikula 

a mnoho dalších zemí z nich čerpalo za účelem posílení úlohy mezipředmětové práce (ibid., 

2012). 

 

Obrázek 3 Klíčové kompetence – z čeho se sestávají a k čemu přispívají 

 

 

 

Zdroj: European commission, 2012, zpracováno autorkou 
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Přispívají k:

1. osobnímu rozvoji

2. sociálnímu 
začlenění a          
aktivnímu občanství

3. zaměstnatelnosti
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Evropský rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení definuje osm klíčových 

kompetencí nezbytných pro osobní rozvoj, aktivní občanství, sociální soudržnost 

a uplatnitelnost ve vzdělané společnosti (viz Obrázek 3). Kritické myšlení, tvořivost, iniciativa, 

řešení problémů, vyhodnocování rizik, rozhodování a konstruktivní ovládání pocitů hrají roli 

ve všech klíčových kompetencích. Všechny klíčové kompetence jsou stejně důležité, protože 

každá z nich může přispět k úspěšnému společenskému i pracovnímu uplatnění (European 

commission, 2012). 

Reforma představuje zásadní změnu paradigmatu z přenosu statického souboru předem 

definovaných znalostí na dynamičtější a holističtější rozvoj kompetencí. Přesto je klíčovou 

výzvou pro vzdělávací systémy v mnoha členských státech hodnocení těchto kompetencí. 

Hodnocení je jedním z nejsilnějších vlivů na výuku a učení, ale má tendenci klást příliš velký 

důraz na znalosti předmětů a méně na dovednosti a postoje a celkové odrážení stále 

důležitějších průřezových kompetencí, jako je učení se učení nebo podnikání a inovace. 

Jak již bylo uvedeno, v ČR byl prvním impulsem přechodu ke kompetenčnímu pojetí 

kurikula Národní program vzdělávání (dále jen NVP), tzv. Bílá kniha, která stanovila obecné 

cíle vzdělávání a obecné klíčové kompetence zaměřené zejména na rozvoj osobnosti, na 

výchovu občana i na přípravu na další vzdělávání či vstup do praxe. Vymezila „ty věcné oblasti 

a obsahy vzdělávání, které jsou nezbytné pro dosažení vzdělávacích cílů a pro získání 

požadovaných kompetencí absolventů“ (MŠMT, 2001, s. 37). Bílá kniha byla vládou ČR 

schválena 7. února 2001 a předcházely jí diskuse české odborné veřejnosti i zahraničních 

odborníků. „Přestože platnost Bílé knihy nebyla formálně ohraničena a její účinnost nebyla 

nikdy oficiálně ukončena, období předpokládané jejími tvůrci pro naplňování deklarovaných 

cílů (pět, v některých případech deset let) uplynulo.  

Dalším klíčovým dokumentem a zároveň podmínkou pro čerpání prostředků z EU, byla 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, která byla schválena vládou ČR 9. července 

2014. V období, které Strategii předcházelo, prošly téměř všechny části vzdělávací soustavy 

poměrně značnými proměnami. Například v oblasti regionálního školství to byla decentralizace 

řízení a kurikulární reforma, v oblasti terciárního vzdělávání se jednalo zejména o výrazné 

zvýšení počtu studentů a zavádění strukturovaného studia, v oblasti dalšího vzdělávání pak 

budování Národní soustavy kvalifikací. S ohledem na tuto skutečnost nesměřovala Strategie 

k radikální přestavbě již existujícího vzdělávacího systému. Vzdělávací politika ČR se uchýlila 

k rozvoji vzdělávacího systému založeného na konceptu celoživotního učení tak, aby naplnila 

základní významy vzdělávání: osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského 
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života, udržování a rozvoj kultury přispívající k upevnění sdílených hodnot, rozvoj aktivního 

občanství vytvářející předpoklady pro demokratické vládnutí a přípravu na pracovní uplatnění. 

Prosazení konceptu celoživotního učení do praxe a zejména dvou jeho cílů, a to konkrétně 

snížení podílu osob, které nedokončí středoškolské vzdělání, a zvýšení podílu osob, které 

získají vzdělání vysokoškolské, bylo přijato i mezi hlavní cíle strategie EU pro růst 

a zaměstnanost Evropa 2020. ČR se k oběma těmto evropským dokumentům přihlásilo 

schválením Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, zároveň tak definitivně pozbyl 

platnosti Národní program rozvoje vzdělávací soustavy (Bílá kniha) z roku 2001 (MŠMT, 

2014). 

Strategie 2020 byla koncipována jako rámec vzdělávací politiky, jenž vymezuje především 

prioritní cíle a rámcově určuje směry intervence vedoucí k jejich dosažení. Proto zůstává 

dokument vysoce obecným a pro detailnější popis jsou využity dokumenty nižšího 

implementačního řádu. Jedná se především o Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR 2015–202013 a Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR 2016–202014 

(ibid., 2014).  

Na konci roku 2018 zahájilo MŠMT přípravu nového kontinuálně navazující dokumentu, 

který byl přijat vládou ČR dne 20. 10. 2020 pod názvem Strategie vzdělávací politiky do roku 

2030+ („Strategie 2030+“). Opět si klade dva strategické cíle: „První strategický cíl je vymezen 

jako zaměření vzdělávání více na získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, 

profesní i osobní život.“ (Strategie 2030+, 2020, s. 5). Konkrétními specifickými cíli v této 

oblasti jsou: „zvýšit úroveň klíčových kompetencí a gramotností žáků, studentů a občanů; 

dosáhnout vysoké míry shody o důležitosti kompetenčního přístupu, včetně vzájemné shody ve 

významu jednotlivých kompetencí a gramotností; zvolit a udržovat vhodný kompetenční rámec, 

zpřesnit očekávané výstupy v uzlových bodech a provázat kompetenční rámec s očekávanými 

výstupy; sladit požadavky na obsah vzdělávání se způsobem jeho ověřování a výrazně zlepšit 

schopnost vyhodnocovat dosažené kompetence a gramotnosti; proměnit způsob a strukturu 

vzdělávací nabídky tak, aby došlo k maximálnímu rozvoji kompetencí a gramotností“ (ibid., 

s.  5).  

 

13 Zpracován v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 

Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. 
14 Výchozí legislativou pro tento záměr je zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 
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Druhý strategický cíl je formulován jako snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů. Strategie upozorňuje, 

že „ČR patří mezi státy OECD mezi ty s největšími vzdělanostními nerovnostmi, které se 

projevují výraznou závislostí výsledků vzdělávání na sociálním statusu rodičů, výraznými 

rozdíly mezi výsledky žáků z různých základních škol a různých regionů či nízkou 

mezigenerační mobilitou ve vzdělávání. To omezuje efektivitu vzdělávání i princip rovných 

šancí na dosažení společenského úspěchu, který je klíčem ke společenské kohezi a shodě.“ 

(ibid., s. 5). Ze specifických cílů mimo jiné plyne, že je třeba snížit počet žáků, kteří opouštějí 

vzdělávání předčasně a kteří dosahují velmi nízkých úrovní gramotností a zvýšit šance na 

úspěch ve vzdělávání bez ohledu na socioekonomické a rodinné zázemí žáka nebo zdravotní 

znevýhodnění; snížit nerovnosti v uplatnitelnosti a občanských kompetencích absolventů 

středního stupně vzdělávání; zvýšit šance studentů ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 

v terciárním vzdělávání (ibid., s. 5).  

Z uvedených cílů je více než zřejmé, že kompetenční model kurikula je stále na vzestupu. 

Také je zjevné, že je kladen důraz na snižování vzdělanostních nerovností. Pokud by byl splněn 

strategický cíl č. 2, došlo by také k výraznému zlepšení vzdělávací situace mladých lidí 

v ústavní výchově. Vzhledem k tomu, že Strategie 2030+ platí pouhý rok, a některá očekávání 

spojená se Strategií 2020 vázla v průběhu jejího naplňování (Kaščák, O. Janík, T., Greger, D. 

et al., b.r.), je otázkou, jak úspěšná bude Strategie 2030+ v praxi. 

 

3.3.3 Klíčové kompetence v rámcových vzdělávacích programech 

„Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) tvoří v ČR obecně závazný rámec pro 

tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, 

základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v ČR byly zavedeny 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon)“ (NÚV, 2011–2020). 

RVP stanovují konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah všeobecného a odborného 

vzdělávání, a to konkrétně podle zaměření daného oboru vzdělání. Dále určuje organizační 

uspořádání, profesní profil, průběh a ukončování vzdělávání. Současně udává zásady pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP), podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a nutné materiální, personální a organizační podmínky. V neposlední 

řadě myslí i na podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. RVP musí odpovídat nejaktuálnějším 
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poznatkům z vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání 

zprostředkovat, a proto jsou podle těchto hledisek i upravovány. Tvorbu a oponenturu RVP 

zajišťují konkrétní ministerstva prostřednictvím odborníků z praxe (ibid., 2011–2020). 

Již v předškolním věku dítěte jsou vytvářeny základy klíčových kompetencí na elementární 

úrovni, jež jsou však důležité zejména z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického 

vzdělávání. Dostatečně rozvíjené klíčové kompetence v předškolním vzdělávání (dále jen RVP 

PV) jsou významné pro další životní etapy dítěte i celoživotní učení. Naopak nedostatečné 

základy mohou být jakousi brzdou, která může dítě hned na počátku jeho životní a vzdělávací 

cesty znevýhodnit (MŠMT, 2018). 

Hlavním smyslem základního vzdělávání podle RVP ZV ve směru kompetencí je vybavit 

všechny žáky souborem klíčových kompetencí na takové úrovni, jež je pro ně dosažitelná, 

a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Úroveň dosažených klíčových 

kompetencí, kterou by na konci základního vzdělávání měl žák mít, nelze ještě považovat za 

ukončenou, ale spíše za rozšířený základ z RVP ZV pro celoživotní učení, vstup do života a do 

pracovního procesu. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek 

k osvojení očekávaných výstupů, jež se plynule propojují a vytvářejí předpoklady ke 

komplexnímu užívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí 

(MŠMT, 2017). 

Na úrovni rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální 

(RVP ZŠS) jsou respektovány specifické potřeby žáků. K utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí musí směřovat veškerý vzdělávací obsah, metody a formy vzdělávání i činnosti, 

které ve škole probíhají. U žáků se středně těžkým mentálním postižením je snaha rozvíjet 

především klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní. Žák na konci 

tohoto stupně vzdělávání dosahuje úrovně klíčových kompetencí v rámci svých možností 

(VÚP, 2008). 

V rámci vzdělávání na čtyřletých gymnáziích a vyšším stupni víceletých gymnázií se 

usiluje o další rozvíjení klíčových kompetencí získaných ze vzdělávání základního. Klíčové 

kompetence, jež jsou považovány za podstatné pro vzdělávání na všech typech gymnázií, 

představují žádoucí stav, k němuž by se měli všichni žáci na základě svých individuálních 

předpokladů přibližovat. Vzhledem ke schopnostem žáků a jejich osobním dispozicím, které 

jsou velmi různé, a možnostem pedagogů, jež jsou v rámci výuky omezené, by měl další rozvoj 

klíčových kompetencí u každého jedince probíhat celoživotním procesem (VÚP, 2007). 
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RVP středního odborného vzdělávání (dále jen RVP SOV) je členěno do šesti kategorií, 

včetně nástavbového studia, a dále charakterizováno dle soustavy oborů vzdělání v rámci 

jednotlivých kategorií. Kompetence se v programech formálně dělí na klíčové a odborné, 

nicméně v praxi neexistují odděleně, neboť se prolínají. „Vzdělávání v oboru směřuje v souladu 

s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich 

schopnostem a učebním předpokladům klíčové a odborné kompetence“ (MŠMT, 2008, s. 7). 

Na základě prostudování všech kategorií RVP SOV (MŠMT, 2008) uvádíme v tabulce níže ty 

klíčové kompetence, které jsou definovány napříč obory s výjimkou nástavbového studia, 

u něhož je RVP vždy stanoven specificky pro konkrétní obor vzdělání.  

„Klíčové kompetence definované pro základní umělecké vzdělávání (dále jen RVP ZUV) 

jsou kompetence specifické a představují souhrn vědomostí, dovedností a postojů důležitých 

pro rozvoj žáka po stránce umělecké a pro jeho budoucí uplatnění v praktickém i profesním 

životě“ (VÚP, 2010, s. 14). Zmíněné specifické kompetence se u žáka zaměřují především na 

rozvoj jeho tvořivosti, vnímání, interpretování uměleckého díla a umožní mu vytvořit si 

pozitivní vztah k umění a kultuře, k ostatním lidem i k sobě samému. Při utváření klíčových 

kompetencí jsou využívány kompetence získané či postupně získávané v předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném i jiném vzdělávání (ibid., 2010). 

K rozvoji klíčových kompetencí musí směřovat a přispívat i rámcový vzdělávací program 

jazykové školy (dále jen RVP JŠ) zaměřený na užití klíčových kompetencí v různých situacích 

a kontextech, a to zásluhou dalšího jazykového vzdělávání (NÚV, 2009).  

Pro přehlednost a ucelenost výše zmíněného uvádíme v Tabulce 2 výčet rozvíjených 

klíčových kompetencí napříč všemi aktuálně platnými RVP 
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Tabulka 2 Přehled rozvíjených klíčových kompetencí v rámci jednotlivých RVP v ČR 

Kompetence 
RVP 

PV 

RVP 

ZV 

RVP 

ZŠS 

RVP G; 

RVP GSP; 

RVP DG 

RVP 

SOV 

RVP 

ZUV 

RVP 

JŠ 

k učení X X X X X  X 

k řešení problémů X X X X X   

komunikativní X X X X X  X 

sociální a personální X X X X X   

činnostní a občanské X       

občanské  X X X   X 

pracovní  X X     

k podnikavosti        

občanské kompetence a 

kulturní povědomí 
    X   

k pracovnímu uplatnění     X   

matematické     X   

využívat prostředky 

informačních a 

komunikačních technologií a 

pracovat s informacemi 

    X   

sociokulturní        

k umělecké komunikaci      X  

osobnostně sociální      X  

kulturní      X  

 

Zdroj: RVP pro jednotlivé oblasti vzdělávání (zpracováno autorkou) 

 

Jak již bylo zmíněno, v RVP se nevychází pouze ze základní myšlenky předat 

předmětové vědomosti v průběhu vzdělávání, ale zasazuje se rovněž o vybavenost žáků 

potřebnými znalostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami, které budou využitelné 

v jejich budoucím osobním životě a profesní kariéře. Souhrnně jsou nazývány jako klíčové 

kompetence, jež se nevyskytují pouze v českém školství, nýbrž jsou součástí mnoha 

vzdělávacích programů v Evropě. Každá škola rozvíjí školní vzdělávací program v rámci 

struktury a obsahu stanoveného v RVP, avšak podle místních podmínek a potřeb žáků. Učební 

osnovy poskytují učitelům příklady, jak podrobně rozebrat klíčové kompetence a propojit je 
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s obsahovými oblastmi. Protože stejnou úroveň kompetencí lze prokázat různými způsoby 

v závislosti na vzdělávací oblasti a přesném kontextu, jedná se o pouhé ilustrace, které mohou 

pedagogové a žáci použít k hodnocení pokroku. Zatímco práce na národní úrovni poskytuje 

pokyny pro školy a zajišťuje celkovou soudržnost, práce škol a učitelů zajišťují porozumění 

tomu, jak lze klíčové kompetence rozvíjet v rámci každodenního učení. RVP v ČR kladou důraz 

nejen na učivo, které bylo ve starších vzdělávacích programech chápáno jako cíl vzdělávání, 

ale zaměřují se rovněž na dovednostní složku učení. Z tohoto důvodu jsou klíčové kompetence 

chápány jako jeden z výsledků vzdělávání a zavazují pedagogy k systematickému rozvíjení 

a budování těchto kompetencí u žáků (Hučínová, 2005). 

RVP stanovuje pro předškolní, základní i gymnaziální vzdělávání téměř stejné klíčové 

kompetence, které na sebe promyšleně navazují. Jednotlivé úrovně jsou popsány v každém 

z rámcových vzdělávacích programů, jež se vztahují k vyspělosti žáků na jednotlivých stupních 

vzdělávání. Z tabulky je patrné, že kompetence pracovní se objevuje pouze v základním 

vzdělávání. Tato kompetence předpokládá rozvoj zejména pracovních návyků a manuální 

zručnosti, které budou pro žáky důležité v dalším životě. Důvodem zařazení kompetence pouze 

do základního vzdělávání je odchod značného množství žáků po skončení povinné školní 

docházky na střední odborné školy a odborná učiliště. Pracovní kompetence jsou tak nezbytné 

pro tzv. odborné kompetence, které se objevují ve všech rámcových vzdělávacích programech 

pro odborné školy (ibid., 2005). 

Na základě rámcových vzdělávacích programů si jednotlivé školy vytvářejí své realizační 

programové dokumenty, tzv. školní vzdělávací programy (ŠVP) pro vzdělávání. Školní 

vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Obsah vzdělávání může být 

uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, například modulů, za nichž se 

vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje. Školní vzdělávací program 

pro vzdělávání, pro nějž není vydán rámcový vzdělávací program, tento program zastupuje 

a stanoví konkrétní cíle vzdělávání a všechny další formálních záležitosti vyplývající z RVP 

(NÚV, 2011-2020). 

Pro všechny druhy a stupně vzdělávání platí, že „klíčové kompetence nestojí vedle sebe 

izolovaně, ale různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu 

a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. K jejich utváření 

a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti“ (MŠMT, 

2017, s. 10). 
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Odborné kompetence se oproti klíčovým kompetencím vztahují k pracovním činnostem 

daného povolání nebo skupiny příbuzných povolání a vyjadřují profesní profil absolventa 

oboru. Z uvedeného důvodu nelze odborné kompetence všeobecně charakterizovat, a proto 

nejsou vzhledem k zaměření disertační práce v jednotlivých soustavách oborů vzdělání blíže 

specifikovány. 
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4 Problematika ústavní výchovy v České republice 

Z hlediska struktury jednotlivých typů náhradní péče a celkového diskursu v ČR za 

uplynulé dvě dekády se systém náhradní péče o děti a mladistvé výrazně vyvinul. Vzhledem 

k působícím institucím na našem území je obsah následující kapitoly věnován charakteristice 

ústavní výchovy se zaměřením na dětské domovy vyplývající z obsahového zaměření 

předkládané práce. 

 

4.1 Uvedení do situace ústavní výchovy 

Ústavní výchova je řešením závažné situace ohrožení zdravého vývoje dítěte, jehož rodiče 

se o ně neumějí, nechtějí nebo nemohou starat. I přesto, že ústavní a ochranná výchova prošly 

v posledních dvou desetiletích řadou pozitivních změn, a to jak z hlediska legislativy a metodik, 

tak i z pohledu poskytovaných služeb v jednotlivých typech zařízení, nejsou principy 

individualizované podpory směřující ke konkrétnímu dítěti či mladistvému v současně 

nastavené síti zařízení náhradní výchovy systémově naplňovány. Diskuze se v ČR ubírají 

zejména směrem k nastavenému systému, jenž je roztříštěn mezi pět ministerstev: MŠMT, 

MPSV, MZ, MS a MV. Vzájemná kooperace těchto orgánů je stále nedostačující a nepřispívá 

ke kvalitnímu řešení dané problematiky, tedy ke zlepšení pomoci a podpory ohroženým dětem. 

Českou tradici výzkumů zaměřených na děti z ústavní výchovy založili Zdeněk Matějček 

a Josef Langmeier. I na základě jejich odhalení ohledně deprivační zkušenosti dětí z ústavů 

byly v posledních dekádách vedeny odborné diskuse, zda a jak ústavní výchovu transformovat 

nebo zcela zrušit. Langmeier s Matějčkem (2011) uvádějí, že závěry vyžadující zrušení všech 

dětských domovů jsou v dnešní době již překonány, neboť i přes veškeré snahy zabezpečit děti 

či mladistvé vyžadující pomoc, vždy zůstane určitý počet těchto jedinců, pro které bude ústavní 

péče nezbytná. Toto tvrzení potvrzují šetření prováděná v tuzemsku i zahraničí (Jackson 

& Martin, 1998; Ptáček, Kuželová & Čeledová, 2011) či data uveřejněná v publikaci vlády 

Velké Británie „Children’s homes data pack“ (2014), která ukazují, že stabilita umístění dětí 

v dětském domově může být faktorem k dosažení dobrých výsledků a následně tak dopomocí 

k uplatnění v životě po instituci.  

Primárním požadavkem při umisťování dětí do ústavů je v ČR i v mezinárodním měřítku 

odpovědnost a opatrnost opatření, jež by mělo nastat v krajním případě, kdy již nezbývá jiné 

vhodné řešení. „Do náhradní výchovné nebo rodinné péče by měly být umísťovány děti, které 
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jsou ve svém původním výchovném prostředí závažně ohroženy. Mezi tyto důvody se 

celosvětově považuje týrání, zneužívání, závažné formy zanedbávání a další jevy, které 

ohrožují život, zdraví nebo optimální vývoj dítěte“ (Ptáček, Kuželová & Čeledová, 2011, s. 45).  

Jednou z hlavních chyb, která byla v praxi prováděna, je rychlé umístění dítěte bez 

přezkoumání jiných možných opatření. V tomto směru došlo posledních letech k velkému 

zlepšení, kdy se nepříznivý vliv ústavnictví dle zmiňovaných autorů podařilo prokazatelně 

omezit (Langmeier & Matějček, 2011). Blíže se na tuto problematiku zaměřujeme v oddíle 

s názvem Proměny dětských domovů v kontextu humanizace a deinstitucionalizace. 

 

4.2 Definice a charakteristika ústavní výchovy v ČR 

Ústavní výchova je definována v Pedagogickém slovníku jako situace, kdy „rodina 

z nějakých důvodů selhává a není možné či vhodné zvolit osvojení nebo pěstounskou péči, je 

potřeba zajistit dítěti jiné výchovné prostředí. Institucemi ústavní péče s dlouholetou tradicí 

jsou zvláštní dětská zařízení v resortu zdravotnictví a školství, a to zařízení ústavní a ochranné 

výchovy" (Průcha, Walterová, & Mareš, 2003, s. 266). 

Autoři Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová & Mareš, 2003, s. 41) vymezují dětské 

domovy následovně: „Školské internátní zařízení pro výkon ústavní výchovy mládeže. 

Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči mládeži s normálním duševním vývojem, která 

ze závažných důvodů nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče. 

Pečuje o mládež od tří do osmnácti let, ev. do ukončení přípravy na povolání." 

 

4.2.1 Legislativní rámec 

Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. byl 1. ledna 2014 nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb. novým 

občanským zákonem. Ten upravuje české soukromé právo a dělí se do pěti částí o sedmnácti 

hlavách, přičemž rodinným právem se zabývá druhá část nového občanského zákoníku. Pro 

ústavní výchovu jsou stěžejní § 971 až § 975. 

Ústavní výchova je opatření, jež z důvodu sociálních nebo výchovných nařizuje soud 

v občanskoprávním řízení dětem a mladistvým do 18 let. V případě soustavné přípravy na 

budoucí povolání, kdy má mladistvý stále status studenta, může být po dohodě věková hranice 

prodloužena až na 26 let. Ústavní výchova je navrhována jako jedna z forem náhradní rodinné 



 

62 

péče. Mezi hlavní důvody nařízení ústavní výchovy patří poruchy v rodinné výchově, kdy 

výchova dítěte je vážně ohrožena nebo narušena. Jsou sem zařazeny i děti, o něž se rodiče 

z nejrůznějších důvodů starat nemohou, nebo pokud rodiče dítěte zemřeli (Vocilka, 2000). 

Ústavní výchova je realizována prostřednictvím školských zařízení, mezi něž jsou zařazeny 

dětské diagnostické ústavy, diagnostické ústavy pro mládež, dětské domovy, dětské domovy se 

školou, výchovné ústavy a střediska výchovné péče. Školská zařízení pro výkon ústavní 

výchovy jsou definována národní legislativou a svou působností spadají do zákona č. 109/2002 

Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních. Mezi zřizovatele 

jednotlivých školských zařízení patří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR, kraje či soukromé 

subjekty (ibid., 2000).  

Naši legislativu pojednávající o zařízeních ústavní výchovy představuje zákon č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který byl novelizován zákonem č. 401/2012 Sb. Ústavní 

výchovou, přičemž konkrétně úpravou podrobností výkonu ústavní výchovy a ochranné 

výchovy ve školských zařízeních se rovněž zabývá vyhláška č. 438/2006 Sb. 

Do školských zařízení pro výkon ústavní výchovy jsou umisťovány děti či mladiství 

z rozhodnutí soudu, a to ve spolupráci s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). 

Ústavní výchova je navrhována u dětí a mladistvých, o něž rodiče řádně nepečují, nebo zároveň 

není žádoucí či dostupná žádná jiná alternativa výchovy dítěte. V uvedených případech je 

výchova dítěte vážně ohrožena nebo narušena a jiná výchovná opatření nevedou k nápravě. 

Ústavní výchova je také navrhována dětem, které rodiče ani jiné způsobilé pečovatele nemají 

(Matoušek & Matoušková, 2011). 

„Podmínky rozhodování o ústavní výchově upravuje občanský soudní řád a sním 

související předpisy. Příslušná obec dává návrh nebo podnět soudu, který pak ústavní výchovu 

nařídí, a má také možnost podání soudu návrh na zrušení ústavní výchovy“ (ibid., 2011, s. 152). 

Institucionální zajištění ústavní výchovy je členěno podle věku dítěte a v případě, že je 

ústavní výchova navržena ze sociálních důvodů, pak je vykonávána v dětských domovech. 

 

4.3 Důvody umisťování dětí a mladistvých do ústavní výchovy 

Při rozhodování o odnětí dítěte z rodiny a jeho umístění do dětského domova je přihlíženo 

k několika podstatným činitelům. Prvním z nich je věk dítěte rozhodující o umístění do 
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náhradních rodin či ústavu. Při zaměření na adolescenty zjistíme, že ti zvládají mnohem lépe 

prostředí ústavu než intimní prostředí náhradních rodin. Dalšími činiteli je tělesný a duševní 

stav dítěte a rodinná situace, kdy základním požadavkem je umisťování sourozenců do stejné 

instituce. V úvahu je potřeba vzít i vzdálenost umístění dítěte od rodiny, které může mít 

v některých případech žádoucí charakter. V jiných případech je naopak důležité zachovat 

intenzivní kontakt dítěte s rodinou. Posledním faktorem je předpokládaná délka trvání pobytu 

v ústavním zařízení. Při dlouhodobém či trvalém umístění je nutné zajistit všechny potřebné 

podmínky k úspěšnému výchovnému postupu a zajištění jednoty výchovných osob a místa, aby 

jedinec mohl nabýt trvalého vztahu k vychovatelům a dětskému domovu (Langmeier 

& Matějček, 2011). 

Do zařízení ústavní výchovy jsou nejčastěji umisťováni děti a mladiství, o které se rodiče 

ze závažných důvodů nemohou starat nebo se postarat nechtějí, a tak nejsou schopni naplňovat 

jejich základní fyziologické potřeby. Rovněž jsou do zařízení umisťováni děti a mladiství, o něž 

se jejich rodiče postarat neumějí, a tak jejich výchovu nejsou schopni zvládnout (Škoviera, 

2007). 

Mezi nejčastější důvody umisťování dětí do zařízení ústavní výchovy patří: 

• odložení nebo opuštění dítěte, 

• smrt jednoho nebo obou rodičů, 

• jedna z forem zneužívání (fyzické, psychické, sexuální) a týrání, 

• zanedbávání dítěte, 

• závažné výchovné problémy,  

• fyzická či duševní nemoc rodičů, 

• nepříznivá rodinná situace (Bittner et al., 2007). 

 

Pokud jedinec pobývá v dětském domově dlouhodobě ovlivňuje tento pobyt jeho osobnost. 

Tuto skutečnost poprvé v českém odborném prostředí uvedli Matějček a Langmeier, kteří se 

soustředili na psychické potřeby dítěte. Matějček (1999) uvádí pět základních psychických 

potřeb, mezi něž zařazuje potřebu stimulace, smysluplného světa, životní jistoty, pozitivní 

jistoty a potřebu otevřené budoucnosti. Nejdůležitější potřebou je láska, vřelost a přijetí (Bittner 

et al. 2007). V případě, že jsou tyto potřeby naplněny, dítě nestrádá, a to i přes situaci, že nejsou 

uspokojeny jiné hluboké potřeby. V případě ústavní výchovy není tato potřeba uspokojována 

v dostatečné míře, a proto tyto děti svou pozornost zaměřují spíše na potřeby materiální. 
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4.3.1 Poruchy rodiny vedoucí k ústavní výchově 

Rodinu lze chápat jako nejstarší společenskou skupinu. V životě člověka je rodina 

nejvýznamnější sociální skupinou, jež plní mnoho funkcí. Zajišťuje uspokojení základních 

potřeb, kterými jsou potřeby fyzické, citové, intelektuální a morální. Rodina má své 

opodstatnění pouze tehdy, dokáže-li uspokojit potřeby každého svého člena. Vzhledem ke 

složitosti jevu není možné dosáhnout jednotné a všemi přijímané formulace. V předkládané 

disertační práci vycházíme z definice Dunovského (1999, s. 91): „Rodina je malá primární 

společenská skupina založená na svazku muže a ženy, na pokrevním vztahu rodičů a dětí či 

vztahu jej substituujícím, na společné domácnosti, jejíž členové plní společensky určené 

a uznané role vyplývající ze soužití, a na souhrnu funkcí, jež podmiňují existenci tohoto 

společenství a dávají mu vlastní význam ve vztahu k jedincům i k celé společnosti.“ 

Rodiče jsou pro dítě nejdůležitějším vzorem, které se snaží napodobovat, a tak dochází 

k osvojení kulturního a sociálního kapitálu, který s největší pravděpodobností ovlivní jeho život 

(Langmeier & Matějček, 2011). Rodina prostřednictvím výchovně-socializační funkce 

připravuje dítě na budoucí profesní život, aktivně mu zajišťuje péči, zajímá se o jeho výchovu 

a snaží se prosazovat jeho nejlepší zájem a ochraňovat jej před nepříznivými situacemi. Přitom 

se snaží o ponaučení se ze situací, aby bylo dítě schopno v budoucnu těmto situacím samo čelit 

a překonávat je (Dunovský et al., 1999). 

Dle Dunovského et al. (1999, s. 101): „Poruchou rodiny rozumíme takovou situaci, kdy 

rodina v různé míře neplní základní požadavky a úkoly dané společenskou normou a vyjádřené 

v očekávání na přiměřené začlenění jejich členů do společnosti.“ Rodinné poruchy jsou ve 

vztahu k dítěti velice závažným problémem, neboť právě rodina zaujímá důležité postavení ve 

vývoji dítěte a v péči o něj. Příčin poruch je velké množství a nemusí být vázány pouze na jednu 

základní funkci nýbrž na propojení několika či dokonce všech základních funkcí (ibid., 1999). 

Selhávání rodiny v základních funkcích vystavuje dítě či mladistvého situacím, které není 

schopen adaptačně zvládat. Tyto situace nastávají častěji u rodin, v nichž jsou rodiče nebo jen 

jeden z nich nezletilí, dojde k rozchodu partnerů nebo rozvodu, rodič je nemocný nebo závislý 

na návykových látkách. K ohrožení vzniku sociálního problému mohou vést i ekonomické 

problémy rodiny, jež se pojí s nízkou kvalitou bydlení či nedostatečnou výživou. Dlouhodobý 

pobyt v ústavním zařízení dítě i mladistvého určitým způsobem hendikepuje a deprivuje. 

„Následky ústavní deprivace jsou zřetelné i u potomků lidí, kteří ústavem v dětství prošli, 

v takových ukazatelích jako zdravotní stav, úroveň vzdělání, kriminalita, kvalita partnerského 

života“ (Matoušek, Koláčková & Kodymová, 2005, s. 269). 
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Pokud jedinec prožije část svého dětství či dospívání v ústavní výchově postrádá 

rodičovský vzor. Při absenci tohoto vzoru se u něj mohou objevit problémy ovlivňující 

fungování jeho budoucí rodiny (Dunovský et al., 1999). 

Vágnerová (2000) upozorňuje na problematiku adolescentního rodičovství, neboť v tomto 

vývojovém období dominují jiné potřeby a rodičovství bývá většinou neplánované. Pokud se 

dítě narodí adolescentním rodičům, rodí se do doby, kdy na tuto roli není ani jeden z nich zralý 

a připraven. Dítě se nestává součástí jejich osobní identity, neumějí s dítětem vhodně zacházet 

a nejsou schopni mu věnovat adekvátní péči. Vzniklá situace rovněž komplikuje vztahy s vlastní 

orientační rodinou. 

Otázky, proč je dítě umístěno do ústavní péče, jsou nejčastěji spojeny s problémy rodiny, 

i když si uvědomujeme, že důvody umístění se mohou velice lišit. Rodina by měla poskytovat 

základní citovou jistotu a útočiště, k němuž se může vždy dítě uchýlit v případě, že se cítí 

v ohrožení. Pokud jsou mezi dítětem a rodiči navázány bezkonfliktní vztahy, tím snáze probíhá 

i proces emancipace v období adolescence, který je nutný pro osobní zrání jedince (Langmeier 

& Krejčířová, 2006). 

 

4.4 Charakteristika dětského domova jako školského zařízení pro výkon 

ústavní výchovy 

 

4.4.1 Institucionální vývoj dětských domovů v ČR  

Dětské domovy mají v síti školských zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu specifické 

místo a nejsou v naší společnosti institucí novou. Švancar a Buriánová (1988) uvádějí, že již 

školský zákon z roku 1869 popisuje zřizování ústavů pro děti vyžadující veřejnou péči. Dětské 

domovy byly na našem území vybudovány před první světovou válkou a za jejich předchůdce 

můžeme pokládat sirotčince a útulky budované na charitativním základě, jejichž zakladatelé 

byly filantropicky zaměřené a hospodářsky dostatečně zajištěné osoby, zpravidla se jednalo 

o šlechtice či církev.  

Počátkem dvacátého století vstoupil do zřizování sirotčinců a útulků veřejný prvek 

v podobě obcí nebo širších spádových územních celků podle předpisu o tzv. chudinské péči. 

Jejich budování spadalo do zemských ustanovení, ale svým počtem nestačily zaopatřit ani ty 

nejnutnější případy. Dalším prvkem, jenž vstupoval do zřizování tohoto typu zařízení byly 
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charitativní spolky. V období před první světovou válkou a následně po ní se ujaly péče o tyto 

jedince okresní péče o mládež, které vytvořily soustavnou síť nazývající se nikoliv již 

sirotčince, ale dětské domovy. Byly budovány jako malé ústavy rodinného typu ovšem 

zastávaly převážně úlohu zaopatřovací, kdy správkyní zařízení byla současně vychovatelka 

(pěstounka) pečující   o patnáct až dvacet pět dětí (Švancar & Buriánová, 1988). 

Obrat v péči o děti vyžadující pomoc nastává po druhé světové válce, kdy došlo ke zrušení 

okresní péče o mládež a dalších dobrovolnických spolků a jejich činnost převzaly roku 1949 

národní výbory. Touto změnou se ústavní výchově dostalo materiální a legislativního zajištění. 

Zařazením dětských domovů do školské soustavy se staly institucemi výchovnými a získaly 

organizační základ pro další rozvoj. Zásadní změnu ve vývoji dětských domovů přineslo v roce 

1970 zavádění nové koncepce dětských domovů, které souviselo se zkvalitněním materiálních, 

sociálních i personálních podmínek, jež se projevily i ve výchovně vzdělávacích výsledcích. 

Tato koncepce vyhovovala i zvyšujícím se požadavkům na výchovu a vzdělávání, a proto bylo 

žádoucí posílit společenské postavení dětských domovů. Zákon České národní rady č. 76/1978 

Sb., o školských zařízeních tak zahrnoval samostatnou část zabývající se školským zařízením 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a tato zařízení se stala nedílnou součástí 

československé výchovně vzdělávací soustavy. Organizační struktura, formy hmotného 

zajištění i obsah činností dětského domova se nadále formovala až do podoby současných 

institucí (ibid., 1988). 

 

4.4.2 Současná činnost a organizace dětských domovů 

Za klíčové funkce ústavní péče realizované v dětských domovech lze spatřovat především 

poskytovanou podporu a péči. Dětský domov pečuje o děti a mladistvé, již nemají závažné 

poruchy chování, ale také nezletilé matky spolu se svými dětmi. Dětský domov zastupuje do 

jisté míry chybějící, nefunkční, patologickou rodinu (Matoušek, 1995). 

„Ústavní výchovu a ochrannou výchovu lze v rámci resortu školství, mládeže 

a tělovýchovy realizovat pouze v zařízeních náhradní výchovné péče zapsaných v rejstříku 

ministerstva nebo v náhradních rodinách“ (Jedlička, Klíma, Koťa, Němec & Pilař, 2004, s. 307–

308). 

V současné době by dětské domovy měly být organizovány do podoby domovů rodinného 

typu. Švancara a Buriánová (1988, s. 226) uvádějí „Snahou takového typu dětského domova je 
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vytvoření co nejoptimálnějších podmínek pro zdravý vývoj dítěte tak, aby nutná náhrada 

ztraceného vlastního rodinného zázemí byla co nejúčinnější.“ 

V dětském domově tvoří základní organizační jednotku koedukovaná rodinná skupina 

různého věku i pohlaví, skládající se zpravidla z pěti až osmi dětí či mladistvých. Celkový počet 

jedinců ve skupině je závislý na mentální a zdravotní úrovni. Podoba denního režimu a systém 

komunikace, včetně hospodaření se svěřenými prostředky, má za úkol přizpůsobit dětský 

domov co nejvíce zvyklostem běžné rodiny. Zařízení zaměřuje péči na individuální potřeby 

dítěte a plní zejména výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. Ve spolupráci s externími subjekty 

je rovněž poskytována péče zdravotnická, psychologická či sociálně právní. Celkem je možné 

v jednom dětském domově zřídit až šest rodinných skupin, nejméně však dvě rodinné skupiny 

(Jedlička et al., 2004). 

Vzhledem k velmi širokému věkovému spektru dětí, mladistvých a dospělých v dětských 

domovech jsou zejména na vychovatele kladeny vysoké kvalifikační a profesní nároky. 

Podstatné jsou otázky výběru výchovného personálu, jeho odborné přípravy, a hlavně pracovní 

motivace. Podmínkou pro výkon práce je absolvování vysokoškolského studia v oboru 

speciální pedagogika pro vychovatele či oboru sociální pedagogika, možné je i absolvování 

vysokoškolského či středoškolského studia pedagogiky doplněné o program zaměřený na 

speciální pedagogiku. Pro vychovatele je také potřeba vytvářet podmínky, které jim umožní 

angažovat se v rámci své práce.  

Výchovně vzdělávací proces v dětských domovech je zaměřen na tělesný, psychický 

(kognitivní, emoční i volní) i sociální rozvoj (Jůva, 1989; Langmeier & Matějček, 2011). 

Vocilka (2000, s. 12) uvádí, že „specifičnost práce pedagogických pracovníků spočívá v tom, 

že na jedné straně vystupují jako vychovatelé a na druhé straně jako ti, kteří dětem nahrazují 

rodiče.“  

Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání v dětském domově je hodnotné využití volného 

času, kdy ovšem při všech aktivitách probíhajících v dětských domovech není možné, aby měl 

personál i při velké angažovanosti pod kontrolou veškeré interakce probíhající mezi všemi 

klienty (Matoušek, 2007). 
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4.4.3 Proměny dětských domovů v kontextu humanizace a deinstitucionalizace 

Oblastí deinstitucionalizace, tedy reformy ústavních zařízení na území ČR 

a transformačních procesů v oblasti péče o ohrožené děti, se MŠMT a MPSV ČR zabývají již 

více než 10 let. Jedná se o složitý proces, během něhož byla vytvořena řada strategických 

a koncepčních materiálů či přijato několik legislativních změn. Vzhledem k tomu, že se 

zabýváme především tématem ústavní výchovy, uvedeme materiály, které mají přímou vazbu 

na tuto oblast:  

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

2009–2011, 

• Rámcová koncepce MŠMT v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče 

o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

a pro preventivně výchovnou péči (2009), 

• Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí (2012), 

• Národní strategie ochrany práv dětí (2012), 

• Záměr koncepce řízení a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy a preventivně výchovné péče zřizovaných MŠMT (2014-2020), 

•  Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy a preventivně výchovné péče (2015). 

 

Významného činitele v oblasti financování systému péče ústavní a ochranné výchovy v ČR 

představují prostředky z evropských fondů. Ty však podobně jako v jiných východoevropských 

zemích byly během posledních let využity spíše k modernizaci stávajících zařízení a dalšímu 

upevnění institucionální péče. Proto kohezní politika pro roky 2014–2020 předpokládá využití 

finančních prostředků zejména pro rozvoj služeb a péče komunitního charakteru (Pfeiffer, 

2012). Adekvátnímu výkonu a kvalitě sociálně-právní ochrany dětí brání nejen nedostatky 

postihující zásadní státní orgány, ale současně i nejednotnost užívaných metod a přístupů, 

nedostatečné personální zajištění oblasti preventivní práce s ohroženými dětmi a rodinami či 

nedostatečné rozvíjení kontaktu dítěte s původní rodinou. Odborný konsensus napříč 

odpovědnými orgány je pro přechod k poskytování služeb komunitního charakteru zásadní 

a změny by měly především vycházet z hodnot ukotvených v klíčových mezinárodních 

úmluvách (Folda, Svobodová & Křístek, 2009; Rudolfová a kol., 2013).  
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Primárně je systém ve směru nepříznivé situace rodiny orientován na řešení následků, což 

vyúsťuje k odebrání dítěte a jeho umístění do institucionální péče. Pro proces 

deinstitucionalizace je důležité vycházet z Úmluvy o právech dítěte, která uznává rodinu 

jakožto nejpřirozenější prostředí pro výchovu dítěte. Situace v ČR byla v rámci této metodiky 

diskutována a v posledních letech byla podniknuta řada významných kroků za účelem přechodu 

od ústavní výchovy k péči poskytované na komunitní bázi. „Silná role ústavních zařízení 

v rámci systému péče o ohrožené děti z části vychází z politických a ideologických poměrů, 

v jejichž kontextu došlo k etablování institucionálního typu péče o ohrožené děti“ (Rudolfová 

a kol., 2013 s. 29).  

I přesto, že je systém institucionální výchovy v ČR legislativně ukotven a má jasné 

výchovně vzdělávací a socializační poslání, dochází často k rozporu mezi politickou 

a praktickou úrovní. V praxi často schází kontrolní mechanismy zaručující dodržování 

standardů a rovněž absentuje možnost kariérního růstu a celoživotního vzdělávání 

pedagogických pracovníků v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. Široké výkladové 

možnosti české legislativy se jeví jako neúčelné a lze ji charakterizovat spíše jako deskriptivní, 

tedy vymezující pouze rámcová opatření (Běhounková, 2011).  

V rámci transformace systému je pozornost zaměřena zejména na tvorbu koncepčních 

a strategických plánů a jejich implementace do praxe. V souvislosti s realizací procesu 

deinstitucionalizace v ČR tak byla přijata novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, byly uzákoněny standardy kvality práce OSPOD a standardy kvality péče při práci 

s ohroženou rodinou a dítětem nebo vytvořen systém stabilní finanční podpory pro pěstouny na 

přechodnou dobu (Rudolfová a kol., 2013). Jedná se o jeden z hlavních faktorů, který vedl ke 

snížení počtu dětí v dětských domovech pro děti do 3 let, o jejichž zrušení jsou aktuálně vedeny 

diskuse na půdě poslanecké sněmovny. 

Přestože také mírně klesá počet dětských domovů (Tabulka 3), nedaří se zvyšovat 

dostupnost pěstounské péče, která je nezbytnou součástí funkčního systému. Proto nedochází 

k celkovému snížení počtu dětí starších tří let umístěných v dětských domovech, ač by zde 

z pohledu umístěných dětí měla deinstitucionalizace probíhat principiálně nejsnadněji 

(Klusáček et al., 2018). 
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Tabulka 3 Počty dětských domovů ve školních letech 2006/2007 až 2019/2020 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

153 155 155 151 150 149 147 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

146 144 144 143 142 138 137 

 

Zdroj: MŠMT, 2020 (zpracováno autorkou dle statistických ročenek školství) 

 

Tabulka 4 Počty dětí v dětských domovech ve školních letech 2006/2007 až 2019/2020 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

4 815 4 618 4 739 4 704 4 628 4 451 4 442 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

4 253 4 314 4 260 4 270 4 262 4 248 4 345 

 

Zdroj: zpracováno autorkou dle statistických ročenek školství (MŠMT, 2020) 

 

Jak ukazuje Tabulka 4, počet dětí a mladistvých v dětských domovech ve školním roce 

2019/2020 vzrostl, a to navzdory dlouhodobě snižujícímu se počtu zařízení. Daný stav se 

bohužel projevuje na úkor jiných alternativních forem výchovy. Z tohoto důvodu je i nadále 

zapotřebí, aby byly posilovány alternativní modely péče, například umisťování do náhradní 

rodinné péče, a tak docházelo k proměně ústavní a ochranné výchovy do méně 

institucionalizované a decentralizované podoby. Současně je však zapotřebí řešit sociální 

důvody odebírání dětí z rodin a zaměřit pozornost na možnost na prevenci a ponechání dítěte 

u biologické rodiny, pokud to pro ně není ohrožující (Běhounková, 2011; Klusáček et al., 2018). 

Mezi přínosy deinstitucionalizovaného systému patří lepší životní šance pro děti 

a mladistvé, jako například dosažené vzdělání či úspěchy na trhu práce vedoucí k nižšímu 

využívání státních příspěvků či sociálních dávek (Karoly, Kilburn & Cannon, 2005; Stevens, 

2011; Klusáček et al., 2018).  
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5 Dospívání v prostředí dětského domova 

Obsah předkládané práce je zaměřen na osoby, které část dospívání prožívají v dětských 

domovech, proto si následující kapitola klade za cíl nejen charakterizovat adolescenty v obecné 

rovině a současně v tomto vývojovém období nastínit hlavní psychologické znaky, které mají 

vliv na hodnocení vlastních kompetencí a následnou volbu budoucího povolání, ale také popsat, 

jakou potřebují podporu při přípravě na povolání a jaká rizika jim hrozí na cestě 

k samostatnosti.  

 

5.1 Charakteristika vývojové etapy dospívání 

„Termín adolescence vychází z latinského slovesa adolescere, jež znamená dorůstat, 

dospívat, mohutnět. Označení adolescent se v českém jazyce volně zaměňuje s označením 

dospívající či dorost a rovněž s širším označením mládež či mladistvý“ (Macek, 1999, s. 208). 

Jako impuls pro zkoumání adolescence ve 20. století, tedy v období, kdy byla psychologie 

v rané fázi vědy, můžeme označit dvoudílné dílo Adolescence Grandvilla Stanley Halla (1904). 

Hall chápe vývoj člověka jako celoživotní proces a adolescencí označuje období 

nevyhnutelného přechodu od divokých vzorců chování k civilizované podobě. Jeho označení 

adolescence jako doby bouře a vzdoru je často přejímáno jinými autory vývojových teorií. 

Např. dle Jeffrey Jensena Arneta spočívá jeho přínos jednak v popisech vývoje dospívajících 

v kontextu stavu tehdejší společnosti a kultury, ale také v určité preskripci budoucích oblastí 

zkoumání, ať už se jedná o oblast sexuality, genderu a další (2006, s. 186–197). 

 

5.1.1 Věkové vymezení adolescence a proměny přechodu do dospělosti 

U věkového vymezení tohoto období nalézáme u jednotlivých autorů rozdílnosti. Někteří 

jej vymezují časově a dělí období do několika etap (časná, střední, pozdní), někteří uvažují 

o ukončení této etapy života v souvislosti s naplněním některé ze životních rolí, například 

ukončení formálního vzdělávání či začleňování člověka do dalšího typu sociální skupiny. Již 

zmiňovaný Grandvill Stanley Hall (1904) jako etapu adolescence označuje období mezi 14 až 

24 lety. Nicméně od 2. poloviny 20. století se jak vývojoví psychologové, tak i odborníci 

z příbuzných oborů vzhledem ke zrychlení fyziologického dospívání dětí shodují na posunu ve 

vymezení této etapy a za věkové rozhraní uvádějí období od 12 do 20 let, jak je uvedeno 
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například v publikaci Marie Vágnerové (2000). Tato autorka dále rozděluje vývojové období 

na ranou a pozdní adolescenci, v níž dochází k ukončení první části profesní přípravy.  

Další významní čeští autoři Josef Langmeier a Dana Krejčířová (2006) či Petr Macek 

(1999) posouvají či prodlužují trvání období adolescence s určitou individuální variabilitou, 

zejména v oblasti psychické a sociální, a to až do věku 22 let. Havlík a Koťa (2011) zasazují 

etapu dospívání do období mezi 16. až 20. rokem věku. Ukončení etapy je tak spojováno se 

zakončením tělesného růstu, naplněním důležitých znaků psychického vývoje či ekonomickou 

nezávislostí. V tomto bodě nalézáme s odborníky shodu, kdy přesné věkové vymezení nebude 

nikdy platné pro všechny adolescenty, neboť je ovlivňováno individuálním průběhem vývoje 

každého z nich. V praktické části předkládané disertační práce je pozdní adolescence vymezena 

jako období mezi 15 až 20 lety, což je v souladu s věkovým intervalem uváděným Marií 

Vágnerovou a dalšími zmíněnými autory, neboť v rámci našeho realizovaného výzkumu 

všichni respondenti spadají do tohoto věkového intervalu. 

 

5.1.2 Dospívání jako tranzice k dospělosti 

V sociologickém smyslu lze adolescenci chápat jako specifickou fázi přechodu do 

dospělosti. Pohledy na přechod do dospělosti se však v posledních letech změnily. Havlíková 

(2010) upozorňuje na fakt, že na přelomu 20. a 21. století dochází k obměně typických vzorců 

přechodu do dospělosti. Konceptualizace tohoto dynamického procesu lze považovat za 

postupnou sekvenci, vycházející ze souboru rolí, jednání a statusů, jež jsou od jedince 

v souvislosti s jeho chronologickým věkem a věkovými normami konkrétní společnosti 

očekávány v rámci daného stádia (Alan, 1989; Havlíková, 2010).   

V publikaci Sociologie výchovy a školy popisují její autoři adolescenci v mnoha rovinách 

života dospívajících. Do této etapy zahrnují sociální kritéria nabývání zákonných práv 

a povinností, výběr zájmových aktivit, volbu profesní orientace, ale i experimentování 

v partnerských vztazích (Havlík & Koťa, 2011). 

Pro vymezení sociálního indikátoru dosažení dospělosti vycházíme ze závěrů Hogana 

a Astonové (1986), kteří uvádějí, že vymezení dílčích dimenzí přechodu do dospělosti je 

odvislé jednak od životních trajektorií, mezi něž řadí zejména pracovní kariéru, rodinný život 

a individuální nezávislosti, ale také jednotlivých milníků, které charakterizují konkrétní 

přechod na těchto trajektoriích. Za milníky pak označují životní události jako ukončení školní 
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docházky, vstup na pracovní trh, odchod z původní rodiny, partnerský vztah (sňatek) 

a rodičovství (Hogan & Atonová, 1986; Havlíková, 2010). 

Vymezení jednotlivých dimenzí vedoucích k dospělosti zůstává v podstatě nezměněno, 

avšak za posledních 40 let se prakticky všechny tyto ukazatele dospělosti posunuly do vyššího 

věku, a tak čím dál tím méně mladých lidí zastává dospělé role. Velice individuální je 

i načasování těchto změn rolí. Například v oblasti vzdělávání se nyní zapisuje do 

postgraduálního vzdělávání čím dál tím více studentů, čímž došlo ke změně u průměrného věku 

ukončení studia a vstupu na pracovní trh (Furstenberg, 2000; Hayford & Furstenberg, 2008). 

Další příklad v návaznosti na vzdělávání uvádějí i Mortimer a Larson (2002), kteří naopak 

zpozorovali, že u mnoha mladých lidí dochází k odchodu ze školy ve vyšším věku, a to z důvodu 

prodlužování jejich studia, oproti standardně stanovené délce studia.  

Furstenberg et al. (2004) uvádí, že v roce 1960 dokončilo všech pět zmíněných hlavních 

přechodů do dospělosti (ukončení školní docházky, vstup na pracovní trh, odchod z původní 

rodiny, partnerský vztah / sňatek a rodičovství) 30 % žen ve věku 25 let a 77 % žen ve věku 30 

let. Naproti tomu v roce 2000 tak učinilo pouze 6 % žen ve věku 20 let a 46 % žen ve věku 30 

let. V návaznosti na to, že se role dospělých mění v reakci na rychle se měnící technologie, 

profesní struktury a čím dál globálnější kulturní a ekonomické souvislosti, mění se 

odpovídajícím způsobem i požadavky na účinný přechod do dospělosti. Arnett (2000) pak 

v důsledku těchto trendů vymezuje tzv. mezifázi „postadolescence“ či „vznikající dospělosti“, 

která představuje přechodovou fázi mezi adolescentem a dospělou osobou. 

 

5.1.3 Vývojové charakteristiky adolescentů 

Období adolescence znamená změny v mnoha oblastech. Z ontogenetického hlediska je 

podstatným znakem období dospívání dokončení pohlavního dozrávání, sociální učení, fyzický 

a duševní rozvoj. Dochází zejména k rozvíjení flexibility myšlení, sebereflexe a seberegulace, 

které se pro adolescenty stávají významnou hodnotou. Hlavní charakteristikou tohoto 

vývojového období je Eriksonův pojem psychosociální moratorium. „Vyjadřuje skutečnost, že 

mnoha adolescentům se jeví dospělost příliš náročná nebo málo přitažlivá, a proto ji chtějí 

odložit. Termín označuje potřebu něco zastavit či zabrzdit. Říčan o psychosociálním moratoriu 

hovoří jako o aktuálním kultu nezralosti, který ovlivňuje chování adolescentů“ (Macek, 1999; 

Vágnerová, 2000, s. 254).  
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Vývojové období adolescence má jedinci poskytnout čas na to, aby dosáhl úspěšných 

předpokladů stát se dospělým ve všech oblastech, jež současná společnost vyžaduje. Ve 

vývojovém období adolescence nadále probíhá proces osamostatňování a rozvoje identity 

jedince. „Erik Erikson dospívání popsal jako konflikt mezi potřebou integrace sebe samého 

(ego identity) a potřebou vyrovnat se s nejasnými požadavky společnosti tak, aby byl adolescent 

schopen najít a akceptovat svoje vlastní místo a hodnotu jako člen tohoto společenství“ (Macek, 

1999, s. 78). Adolescent přejímá identitu nápodobou vzorů, které zná a akceptuje. 

V nejčastějších případech se jedná o identitu, jež vyplývá z rodinného či společenského 

kontextu. Všechny oblasti identity se nerozvíjejí stejným tempem. Po biologické i psychické 

stránce dozrávají dívky rychleji než chlapci, a proto se i dříve mění jejich primární zaměření. 

Adolescenti všeobecně preferují intenzivní prožitky, mají potřebu neodkladného uspokojení, 

které se projevuje tendencí zkrátit dobu nezbytnou k dosažení určitého cíle (Vágnerová, 2000). 

Za hlavní kritérium zakončení vývojového období adolescence považuje Jeffrey Arnet 

dosažení svobody v rozhodování, jež je spojeno se zodpovědností za své jednání a schopnost 

přijímat nezávislá rozhodnutí. U adolescentů se velice často vyskytuje problém pouhého přijetí 

svobody, ale zodpovědnost zůstává potlačena, neboť chtějí akceptovat pouze příjemnější část 

potencionální dospělosti. Z uvedeného důvodu není dospělost dostatečně atraktivní, a proto se 

mnozí adolescenti snaží toto období co nejvíce oddálit. Dostávají se do tzv. mezifáze 

adolescentního moratoria, jež se může projevit různými způsoby. Jedním z těchto způsobů je 

experimentování s různými sociálními rolemi, potřeba změny a objevování nových zkušeností. 

Další variantou psychosociálního moratoria je difuzní identita, která vede k dezorientaci. Ta se 

následně projevuje ztrátou motivace k aktivitě, neschopností soustředit se či systematicky 

pracovat na úkolu. U adolescenta se objevuje pocit marného úsilí a bezdůvodné ztráty zájmu 

o studium. Jinou nežádoucí variantou je volba negativní identity, projevující se opačným 

vymezením a odmítnutím rolí, které preferuje rodina a společnost. Zmíněná volba může mít 

mnoho příčin, jako např. nevyhovující rodinné zázemí, nízké sebehodnocení či pocit 

nedostatečných kompetencí. Jedinci mají potřebu negovat společenské normy a pravidla, tím, 

že si utvářejí vlastní identitu, jež neguje vše společensky žádoucí. Ve směru vymezení identity 

jsou velmi důležité autentické emoční prožitky, které ovlivňují celkový názor na různé události, 

ale i na sebe sama a rovněž přispívají k poznání toho, čím se jedinec liší od ostatních. V tomto 

směru Jeffrey Arnett dodává, že v intervalu věku od 12 do 17 let se jako dospělí cítí být přibližně 

45 % dospívajících a dále pak ve věku mezi 18 až 25 lety se cítí být dospělými 40 % 

dospívajících. (Arnet, 2000, s. 469; Vágnerová, 2000). 
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V adolescenci dochází k větší diferenciaci v oblasti kognitivních schopností, kdy formální 

logické operace získávají systematický projev. Pro tuto fázi je typická flexibilita a schopnost 

používat nové způsoby řešení, jež jsou však ve většině případů radikální či zbrklá. Důvodem je 

zejména nedostatek vlastních životních zkušeností nebo příliš velké nadšení pro aktivitu, které 

ovlivní adolescentovy úvahy. Intelektové a poznávací schopnosti se v tomto období v určitých 

oblastech prudce rozvíjejí a jejich úroveň umožňuje složitější formy poznávání. Inteligence 

v období adolescence a následném období mladé dospělosti dosahuje kapacitně svého vrcholu. 

Vyšší míra sebereflexe vede k uplatňování většího osobního vlivu např. na proces učení, výběru 

povolání apod. Změny v kognitivních procesech, a to zejména rozvoj abstraktního logického 

myšlení v souvislosti se sebeuvědomováním vedou k novým hodnotícím soudům a tím i ke 

změně postojů a vztahů. Tato změna se týká jak k vztahu k sobě samému, tak i k ostatním lidem 

(Taxová, 1987; Macek, 1999; Vágnerová, 2005).  

Adolescent hledá odpovědi na řadu otázek, které se stávají podnětem k hledání vlastní 

identity. Kromě odpovědi na primární otázku „kdo jsem“, jež přináší schopnost sebereflexe, si 

adolescent klade i otázky týkající se vlastního místa ve světě „kam patřím“ a „k čemu směřuji“. 

Současně hledá smysl života jako takový a hodnoty, o něž se může opřít a které jeho životu dají 

smysl. Mladí lidé v období adolescence mají velký zájem o hlubší poznání sebe sama. Vnitřní 

pochybnosti jsou pro toto období charakteristické, což potvrzuje zvýšený zájem o psychologii, 

filozofii, dramatickou výchovu či různá náboženství. Adolescent hledá jistotu záchytného bodu 

v nejistém světě, v němž se snaží zorientovat. V období adolescence se uskutečňuje 

generalizace potřeb, a tak dochází k formulaci jejich struktur a vzniká hodnotový systém tvořící 

uspořádaný soubor potřeb sestavený na základě cílů, jichž chce adolescent dosáhnout. 

„Vymezení vlastní identity, přijetí určitých hodnot a cílů umožňuje definovat smysl 

a směřování jejich života“ (Vágnerová, 2005, s. 420; Pelikán, 1995). 

Za pomoci sebepoznávání nalézá adolescent své reálné možnosti, silné a slabé stránky, 

možnosti a uvědomění si vlastní motivace. To vše vede ke správnému zaměření a způsobům 

sebevýchovy. Bez potřebné míry sebepoznání nelze uskutečňovat výchovu sebe sama. 

„Odmítat sebepoznávání nepřímo znamená také odmítat sebevýchovu, jež je nejpozději 

v adolescenci a po ní v celém dalším životě hlavním pramenem pokroku ve vlastním vývoji 

jedince“ (Míček, 1976, s. 14). 

Ve vývojovém období adolescence je hodnocení vlastních kompetencí a na nich závislých 

výkonů, a to zejména v oblasti, s níž se identifikuje, velice významné. K sebepoznání významně 

přispívá i hodnocení blízkého okolí, jež funguje jako zpětná vazba. Adolescent dosahuje 
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v pružnosti myšlení svého maxima, přičemž je pro něj typická flexibilita a schopnost užívat 

nové styly myšlení. Na jedné straně nejsou adolescenti zatíženi zkušeností, která by regulovala 

akceptaci obecně preferovaného řešení, avšak na straně druhé jim nedostatek vlastní zkušenosti 

zamezuje brát v úvahu komplexnost a kontext dané situace. Proto adolescenti preferují řešení, 

která jsou jednoznačná a vedou k jistotě. „Vlastní intelektuální kompetence jsou na počátku 

adolescence potvrzeny přijetím do nějaké školské instituce, která reprezentuje i budoucí 

profesní roli, respektive její sociální status“ (Vágnerová., 2000, s. 260).  

Závěry zahraničních studií prokazují (Avierzer, Sagi, Resnick & Gini, 2002), že bezpečný 

vzor rodinné vazby má vysokou pozitivní korelaci se studijními výsledky, motivačními faktory, 

efektivním využitím volného času a sociálními kompetenci, a to na rozdíl od rodin, v nichž jsou 

vazby přetrhány. 

V období adolescence jsou možnosti seberealizace téměř neomezené, ovšem limitovat je 

mohou schopnosti či nedostatečná motivace. Oproti pubescentovi má již adolescent 

realističtější plány, jež mohou být leckdy naivní. Nicméně stanovené cíle, které má adolescent 

často příliš vysoké, umožňují prokázat kompetence, které vedou k utvrzení vlastní hodnoty. 

Základy individuálních postojů ovlivňuje vlastní negativní zkušenost jedince, která má 

korektivní význam. V rámci dospívání se projevují různé strategie, jež adolescent preferuje. 

Tyto strategie jsou dány vlastními zkušenostmi a výběr konkrétní strategie může ovlivnit i míra 

uspokojení základních psychických potřeb. „Jedinec, který prožívá opakovaně neuspokojení, 

neúspěch, není dostatečně citově akceptován, bude volit jiné strategie než adolescent, který 

takové problémy nemá. Krajním případem mohou být jedinci se zkušeností citové deprivace“ 

(Vágnerová, s. 261). 

Kohoutek (1998) uvádí, že v období dospívání se rozvíjí motivační sféra a do popředí 

motivačních činitelů vstupuje potřeba sebeuplatnění. Za hlavní motivy sebevýchovy 

adolescentů jsou považovány zejména profesní ideály, plány, zájmy a tendence. Adolescenti 

spatřují podstatu některých osobnostních vlastností pro úspěšné vykonání konkrétní profese. 

„Motivací sebevýchovného formování vlastní osobnosti se často stává potřeba uznání druhých 

lidí, sebeuplatnění, společenského kontaktu, potřeba realizovat vlastní vytyčení cíle, žít 

v souladu se samostatně zvoleným hodnotovým systémem“ (Kohoutek, 1998, s. 44).  

Rozvoj motivačních procesů závisí na procesu poznávání a prožívání, nemůže tedy 

probíhat nikdy izolovaně. Motivační sféry vytvořené v období adolescence jsou významnou 

součástí vývoje, jelikož se k nim jedinec vrací i v pozdějším věku a promítají se do jeho 
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vlastností a jednání. Mladistvý si je v tomto období vědom svých potencialit a snaží se o jejich 

uplatnění a realizaci. 

Motivace související se společenským uplatněním nabývá postupného významu a reálnější 

podoby. Objevuje se motivace tvorby životních plánů, představ a úvah o budoucnosti. 

Perspektivní směřování vyplývá z nutnosti strukturovat svou budoucnost pomocí jednotlivých 

cílů. Motivační sféra adolescentů je rozvíjena vlivem nových sociálních zkušeností a současně 

formováním vlastního sebepojetí, jež souvisí s potřebou samostatnosti a nezávislosti. Některé 

z motivačních činitelů mají pro jedince v tomto období vyšší motivační sílu, jiné vyžadují 

zvláštní pozornost. U mladistvých jedinců například dochází v období adolescence ke ztrátě 

motivace a hodnota vzdělání jako prostředek k dosažení profesní a sociální prestiže není 

jednoznačná. Postoj ke škole jako sjednocujícímu prostředí na úrovní sekundárního vzdělávání 

lze interpretovat jako transformovaný vztah k celé společnosti, zejména jejím normám 

a hodnotám. Odmítnutí vzdělání jako hodnoty majority může být považováno za jeden 

z možných projevů adolescentního moratoria (Vágnerová, 2005). 

 

5.1.4 Pobyt v ústavu a jeho vliv na dospívajícího 

Adolescenti, kteří část svého života prožívají v prostředí dětského domova, jsou 

specifickou skupinou dospívajících. Efektivního využívání potencialit lze u této skupiny docílit 

například dostatečně podnětným prostředím, verbálním podněcováním, projevenou důvěrou ve 

schopnosti dítěte či posilováním představy o perspektivní budoucnosti. Všechny tyto aspekty 

zamezují možnému strachu ze selhání či odmítnutí.  

Pobyt v ústavní péči, zvláště pak jedná-li se o pobyt dlouhodobý, s sebou nese také zásadní 

rizika týkající se všech klientů bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti či typu institucionální péče, 

v níž jedinec pobývá. V souvislosti s umístěním do institucionální výchovy a stavem deprivace 

potřeb dětí a dospívajících v rámci dlouhodobých pobytů analyzovali pozdní následky 

psychické deprivace a subdeprivace u skupiny dospělých osob opakovaně Zdeněk Matějček, 

Věduna Bubleová a Jiří Kovařík. Na vzorku zkoumaných osob, které si prošly od raného dětství 

dětským domovem, detekují nižší dosažený stupeň formálního vzdělání a nižší dosažené 

pracovní pozice. U svobodných mužů dále zjišťují častější výskyt protialkoholní léčby a vysoký 

výskyt trestné činnosti, v podobě 36 % trestaných osob, oproti 22 % trestaných ze skupiny osob, 

které vyrůstaly v SOS dětských vesničkách a v pěstounských rodinách (Matějček, Bubleová 

& Kovařík, 2004, s. 109–115). 
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Rizika pobytu v ústavu rozděluje Mühlpachr (2001) podle toho, v kterém věku a v jaké 

životní situaci se člověk do ústavní péče dostane. Ve vztahu k pracovnímu uplatnění je jedním 

z rizik zhoršení komunikace jedince, která je dána například nepřítomností opačného pohlaví 

či omezeností v řešených tématech. Mladiství klienti dětských domovů se nedostávají do 

situací, v nichž by mohli případnou formální komunikaci využít. To je omezuje i jako uchazeče 

o zaměstnání při pracovním pohovoru.  

Studijní výsledky dětí umístěných v institucionální péči jsou však horší oproti vrstevníkům, 

objevuje se i vyšší míra záškoláctví a častěji dochází k předčasnému ukončení školní docházky 

(Brodie, 2000; Jackson, Ajayi & Quigley, 2005; Vinnerljung, Öman & Gunnarson, 2005; Attar-

Schwartz, 2009). Mladí lidé nemají dostatek příležitostí, aby si vytvořili pracovní návyky 

a zorientovali se na trhu práce, také je větší riziko předčasného odchodu ze vzdělávání. 

K důležitým úkolům pobytu v ústavu patří rozvíjet vzdělávací možnosti dospívajících. Ty 

mohou být u dětí umístěných v dětských domovech vzhledem k podmínkám buď podporovány, 

anebo blokovány. Nežádoucí sociální podmínky rozšířené o deprivační zkušenosti mohou vést 

k obtížím ve vzdělávacím procesu. Pokud adolescent nezvládá problémy a úkoly vážící se ke 

vstupu do dospělosti, dochází u něj k největšímu ohrožení rozvoje osobnosti a možnosti útěku 

od reality k nejrůznějším závislostem (na alkoholu, drogách, gamblingu) nebo ke kriminalitě. 

(Taxová, 1987; Helus, 2004).  

Sekundární vzdělávání adolescentů z dětských domovů se uskutečňuje mimo instituci, 

vzdělávací možnosti v rámci formálního i neformálního vzdělávání jsou tedy také ovlivněny 

strukturálně, nabídkou a dostupností služeb v okolí zařízení.   

 

5.2 Profesní volba dospívajících z ústavní výchovy 

Úkolem výchovy, ať v rodině nebo v ústavní instituci, je dle socializačních teorií vývoj 

intelektuálních a sociálních schopností a praktických dovedností potřebných pro splnění 

požadavků výkonnosti a společenských požadavků nezbytných pro převzetí sociálního členství 

v rolích v rámci pracovním procesu.  

Profesní volba je v životě jedince důležitým milníkem, neboť z této volby vyplývá budoucí 

sociální pozice. Je důležité, aby při volbě povolání došlo ke sladění potenciálu klienta, 

požadavků vzdělávacího systému a pracovního trhu (Běhounková, 2011; Hlaďo 

& Drahoňovská, 2012).  
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Ve volbě se odráží osobnostní vlastnosti, ale i charakteristické rysy jedince. Úkolem 

profesního poradenství je vhodné doporučení profese vyplývající z kombinace studijních 

požadavků a požadovaných nároků na výkon povolání, jež je poskytováno vycházejícím žákům 

základních škol a absolventům středních škol, kteří chtějí pokračovat ve studiu či aktivně přejít 

na trh práce. Motivace klientů o poradenství se různí. Pokud je jím doporučení školy či jiné 

instituce, není zájem o výsledky vyšetření tak velký jako v případě osobního zájmu o vhodnosti 

své volby. Předběžný profesní zájem není u adolescentů vždy adekvátní a realistický, a proto 

by měl poradenský psycholog poskytnout klientovi informace, jež mu umožní přizpůsobit se 

jeho představám o povolání se skutečnými předpoklady (Svoboda, Krejčířová & Vágnerová, 

2001). O to více to platí u mladých lidí, kteří se s nároky povolání nikdy nesetkali. 

Obecně vzato jsou dle výše zmíněných autorů (ibid., 2001, s. 680) východiskem profesní 

volby dospívajícího: 

• znalosti a informace o různých profesích, 

• vlastní školní prospěch, 

• sebehodnocená, 

• přání a očekávání rodičů, 

• doporučení školy 

• informace získané od spolužáků. 

 

Z hlediska volby povolání je sebehodnocení velmi důležitou součástí osobnosti. Tato 

hodnotící složka sebepojetí může u jedince ovlivnit postoj k úkolům a zátěžím, styl copingu či 

emoční prožívání. Do profesní volby vstupuje mnoho faktorů, jako jsou například zájmy, 

preference modelu rodičovské profese, schopnosti, předpoklady, splnění či nesplnění 

přijímacích zkoušek na určitý typ školy. Závěrečná doporučení by tak měla vycházet ze 

souhrnného hodnocení všech skutečností a z účelné nabídky více možností by se měl sám klient 

pro některou rozhodnout (ibid., 2001). 

Z výzkumného šetření Matouška, Pazlarové a Baldové (2008) vyplývá, že 40,8 % 

informantů z dětských domovů nemá jasnou představu o své profesní budoucnosti, 19,4 % 

klientů se chce věnovat profesi, kterou si vybrala za svůj obor. Jasnou představu o budoucí 

vykonávané profesi má 15,3 % informantů, ale ti přesto studují jiný obor. Pouze 2 % informantů 

se nechce věnovat profesi, kterou studuje. 
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Častým problémem při volbě budoucího povolání bývá u mladistvých z dětských domovů, 

nízké sebehodnocení a sklony ke zpochybňování svých možností (Jackson, 1994; Matějček, 

1994; Ptáček et al., 2011). „Děti vyrůstající mimo původní rodiny se vyznačují větší 

nedůvěřivostí, úzkostí, impulzivitou a sebenejistotou a v náročných situacích častěji reagují 

rezignací a sebeobviňováním“ (Myšková et al., 2015, s. 80). Zásadním aspektem v rozdílech 

vzdělávací trajektorie či aktivního přechodu na trh práce je iniciativa, jež musí u mladistvých 

z ústavní výchovy, a to na rozdíl od vrstevníků z rodinné výchovy, vždy vyjít od nich 

samotných (ibid., 2015). 

Profesní aspirací mladých lidí z dětských domovů se například částečně zabýval průzkum 

realizovaný skupinou Vteřina poté (2014), který probíhal mezi mladými lidmi z dětských 

domovů ve věku 13–22 let. Zpráva shrnující výsledky byla vypracována ve spolupráci 

s organizací Lumos Czech Republic a uvádí se v ní, že z celkových 106 dotázaných by chtělo 

shodně 17 % respondentů pracovat v oblasti gastronomie či řemeslné a dělnické práce. 

V poměrně vysokém zastoupení (12 %) se však objevuje i odpověď nevím, která jen umocňuje 

zjištění, že se na svůj odchod z dětského domova připravuje pouze 37 % mladých lidí. 

Vzhledem k limitovanému výzkumnému vzorku je však vhodné tato zjištění nepřeceňovat. 

 

5.2.1 Příprava na povolání a systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání 

a zaměstnanosti dostupný klientům dětského domova 

Vzdělávání a příprava na budoucí zaměstnání sehrává stěžejní roli při uplatnění na trhu 

práce i v osobním životě. Z tohoto důvodu je otázka opouštění zařízení pro výkon ústavní 

výchovy řešena s dostatečným předstihem, a proto i my se této problematice věnujeme 

v následujícím oddíle. U absolventa, který nadále nepokračuje na vyšší odbornou či vysokou 

školu a opouští dětský domov, je důležité, aby po všech stránkách zvládl přechod do 

samostatného života, aktivně prožíval svůj volný čas a aby se rovněž uplatnil na trhu práce 

a získal zaměstnání, jež ho finančně zajistí. Proto se vše ještě v době jeho umístění v dětském 

domově s mladistvým konzultuje a s přihlédnutím na jeho individuální možnosti jsou 

navštěvována vhodná zařízení v regionu nebo v okruhu bydliště blízkých osob.  

Ze studií zkoumajících faktory, podmínky a okolnosti ovlivňující kariérové rozhodování 

u žáků základních a středních škol (DeRidder, 1990; Middleton & Loughead, 1993; Šťastnová 

& Drahoňovská, 2012) vyplývá, že velký vliv na výběr dráhy vzdělávací, ale i profesní, má 

rodina. V tomto směru jsou děti a mladiství z ústavní výchovy ochuzeni a do procesu výběru 
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vstupují další faktory, jimiž jsou osoby v přímém kontaktu s mladistvým, a to vychovatel, 

sociální pracovník či ředitel zařízení, dále institucionalizované formy poradenství či jiné 

informační zdroje.   

„Kariérové poradenství je chápáno jako systém velmi různorodě zaměřených 

a organizovaných služeb s cílem podporovat a pomáhat v plánování individuální cesty světem 

vzdělání a povolání. Součástí služeb je poskytování kvalitních informací a pomoc při realizaci 

individuálních profesních přání“ (Friedmann, 2011, s. 13). Z uvedené definice vyplývá, že 

kariérové poradenství není v kompetenci pouze jedné instituce, ale naopak má člověk mnoho 

možností, jež může při své volbě využít. Kariérové poradenství by tak mělo sloužit ke správné 

volbě povolání pro daného jedince a pomoci mu se správně v konkrétní profesi adaptovat. 

Služby kariérového poradenství jsou v ČR rozvíjeny a poskytovány převážně ve dvou 

vedle sebe působících systémech. Jedním z těchto systémů je školský poradenský systém, který 

spadá do gesce MŠMT a jednotlivých krajů, přičemž jeho atributem je široká dostupnost. Tento 

systém se zaměřuje na poradenství žákům, studentům a rodičům při volbě či změně dalšího 

vzdělávání i při profesní orientaci a na přípravu ke vstupu na trh práce. V působnosti tohoto 

systému poskytují kariérové poradenství poradenská zařízení, mezi něž patří pedagogicko-

psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Ve školských zařízeních pak působí 

jednotliví poradenští pracovníci, kteří se v rámci školských poradenských pracovišť nebo přímo 

v rámci svých činností věnují kariérovému poradenství. Jedná se o výchovného poradce, 

školního metodika prevence, případě školní psychologa a školního speciálního pedagoga. Dále 

na něm participují třídní učitelé, pedagogové vyučující předměty zejména výchovného 

charakteru a vedení školy. Podoba kariérového poradenství se na jednotlivých školách liší 

(Friebergová, 2005; Hlaďo, 2012). 

Druhý systém zajišťuje poradenské služby v oblasti zaměstnanosti, soustřeďuje se zejména 

na řešení otázek souvisejících s optimální volbou povolání a spadá do přímé gesce MPSV. 

V této oblasti jsou poradenské služby poskytovány prostřednictvím jednotlivých poboček úřadů 

práce ČR, které vedle zprostředkování zaměstnání, nabídek rekvalifikací, dalšího vzdělávání 

a souvisejících služeb také zahrnují tzv. informační a poradenská střediska zaměřená na 

podporu volby povolání a vstupu absolventů na trh práce. Významným pozitivem je úzké sepětí 

úřadu práce a trhu práce, které zajišťuje poskytování aktuálních informací o trendech na trhu 

práce. Informačně poradenská střediska úřadu práce zprostředkovávají velkou nabídku služeb 

včetně individuální profesní diagnostiky a poskytují aktuální informace o vzdělávacích 

a profesních možnostech a o vývojových trendech na trhu práce. Dále shromažďují informace 
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o síti středních a vysokých škol a studijních a učebních oborech nejen v daném regionu, ale 

i v celé ČR. Jsou tak významným subjektem informujícím o nárocích a požadavcích 

jednotlivých povolání, možnostech uplatnění absolventů v praxi, situaci na trhu práce 

a možnostech rekvalifikace. Z tohoto důvodu patří mezi důležité partnery škol při přípravě žáků 

na volbu povolání (Boďová & Michalová, 2010; Hlaďo, 2012) 

Oba systémy jsou pro přípravu na budoucí povolání důležité, neboť společně přispívají 

k optimalizaci řešení problémů seberealizace a s tím souvisejících specifických situací při 

uplatnění v praxi. Do jisté míry používají stejné metody a techniky práce, vycházejí z platné 

mezinárodní legislativy a etického kodexu, rozdíly nalézáme spíše v míře konkrétnosti 

a zaměření. Mezirezortní spolupráci pak zastřešuje národní poradenské fórum (Freibergová, 

2005). 

Výše zmíněné systémy jsou doplněny poradenskými službami neziskových a soukromých 

organizací, mezi které můžeme zařadit personální agentury či soukromé psychologické 

poradny. Mezi významné poskytovatele služeb celoživotního poradenství patří rovněž Centrum 

kariérového poradenství Národního pedagogického institutu ČR, Středisko podpory 

poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. či vysokoškolské akademické 

poradny a informační centra. 

 

5.3 Odchod jedince z ústavní výchovy a sociální prognóza 

U jedinců vyrůstajících v zařízení ústavní výchovy je situace odchodu z důvěrně známého 

prostředí v mnoha aspektech odlišná od situace jedinců, kteří opouštějí rodinu a osamostatňují 

se. Zásadní rozdíl spočívá ve strategii plánování odchodu. V rodině nabývá strategie 

implicitnější podoby, osamostatňování probíhá postupně, zejména jedná-li se stále o studenta, 

kdy se věk osamostatňování posouvá do vyššího věku po plnoletosti (Svobodová, 2007). 

Naproti tomu v ústavní výchově by příprava na samostatný život měla probíhat systematicky 

a kontinuálně. Tuto přípravu lze specifikovat do tří samostatných fází, které Běhounková 

(2012) nazývá jako fáze zahájení, průběhu a návratu.  

První fáze by měla být zahájena již při nástupu do zařízení, kdy je klientovi vytvořen plán 

podpory a péče, jenž je následně doplňován a aktualizován. Dosažení cílů uvedených v plánu 

je zpětně hodnoceno a důležité je, aby cíle vždy odpovídaly možnostem klienta. Důležitou částí 

druhé fáze je zajištění sociálně-pedagogických a preventivně terapeutických služeb, zvyšování 

informovanosti v oblasti finanční gramotnosti a poskytování kariérního poradenství, které má 
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jedince motivovat v oblasti přípravy na budoucí povolání. Významným mezníkem této fáze je 

dle odborníků rovněž případová studie, jež by měla proběhnout nejpozději šest měsíců před 

odchodem ze zařízení. Závěrečnou fází, která se zaměřuje na preventivně-terapeutické 

provázení jedince po odchodu ze zařízení je tzv. fáze návratu do samostatného života 

(Běhounková, 2012). 

Přestože mají mladí lidé možnost setrvat v dětském domově i po dosažení plnoletosti 

v případě, že se připravují na budoucí povolání, ukazují dle Běhounkové (2012) statistické 

údaje na fakt, že převážná většina klientů odcházejících z institucionální výchovy možnost 

dalšího setrvání v institucionální péči nevyužije a po dosažení plnoletosti z domova odchází. 

Nicméně i po odchodu ze zařízení má jedinec možnost obrátit se na svého klíčového pracovníka 

či průvodce, neboť tato možnost je ukončena pouze za předpokladu nespolupráce klienta či 

nutnosti psychoterapeutické léčby.   

Sociální prognóza jedince, který opouští dětský domov, je odvislá od osobnosti jedince 

a sociálního prostředí, v němž vyrůstal. Osoby opouštějící dětský domov se často potýkají 

s potížemi v sociální orientaci. Během pobytu v dětském domově byly vychovávány především 

k přizpůsobení se podmínkám instituce, tedy k přijetí určitého řádu, který je předem určen. 

Výsledkem zmiňované výchovy může být problém vyskytující se právě u jedinců z dětských 

domovů, kdy se nenaučí samostatnému rozhodování a odpovědnosti za své chování, neboť 

strategie chování, jež si během pobytu v zařízení osvojili, nemohou nadále využít 

v samostatném životě po ukončení institucionální péče. Jedinci tak často v novém prostředí 

selhávají, případně jim trvá delší dobu, než se novým podmínkám přizpůsobí (Vágnerová, 

2000). 

V oblasti vstupu do samostatného života a následné podpory osob z institucionální péče 

byly na základě situační analýzy provedené za spolupráce Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy, Sdružení SOS dětské vesničky a Střediska náhradní rodinné péče identifikovány 

problémy, se kterými se nejčastěji potýkají. Lze je shrnout do tří hlavních oblastí, jimiž jsou 

sociální nepřipravenost, ekonomická nesamostatnost a absence emocionální podpory (Folda, 

Matoušek, Pazlarová et al., 2009; Běhounková, 2012). 

Při pobytu v ústavní výchově je častým problémem nedostatek lásky, úcty a odpovědnosti 

za své jednání. Proto je dle Langmeiera a kol. možné, že děti z ústavní výchovy mají narušené 

chápání mezilidských vztahů. Mnozí z nich se po odchodu z domova stávají obětmi sexuálního 

zneužívání nebo se zapletou do kriminální činnosti (Langmeier, Krejčířová & Langmeier, 

1998). Také dle Gottwaldové (2006) je u dětí a mladistvých dlouhodobě pobývajících 
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v ústavním zařízení obvyklá ústavní deprivace. Představuje narušení psychického vývoje 

jedince, u něhož se objevují poruchy chování a liší se jejich přístup k životu a vztah k sobě 

samému. Jedinci, kteří se dostanou do ústavní výchovy, často projdou více ústavními 

zařízeními. Z toho důvodu mohou mít problémy s vytvářením citových vazeb s vrstevníky 

kolem sebe a také s vychovateli. Vybudování si u těchto jedinců pocitu důvěry je 

dlouhodobějším procesem (Macek, 1999). Výzkumné šetření Tóthové a Vojtové (2010) 

poukazuje na to, že nejen pedagogičtí pracovníci dětského domova sehrávají klíčovou roli při 

utváření pozitivních vztahů, ale rovněž i pracovníci pomocného personálu.  

Před odchodem z dětského domova si jedinec volí sám, zda se vrátí zpět do biologické 

rodiny, nebo využije pomoci sociální pracovnice při hledání vlastního bydlení. Ta o 

plánovaném propuštění klienta informuje příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, a to 

nejméně 6 měsíců před opuštěním zařízení. Pokud se mladý člověk nevrací do původní rodiny, 

podá rovněž na příslušnou instituci žádost o umístění či napíše žádost do předem vytipovaného 

zařízení. Většinou se jedná o návazné sociální služby, domy na půl cesty či azylové domy. 

„Určitou pomoc mohou této cílové skupině poskytnout vybraní, zacvičení a průběžně 

supervidovaní dobrovolníci“ (Matoušek a kol., 2007, s. 87), se kterými spolupracují neziskové 

organizace, které s finanční podporou různých nadací doprovázejí mladé lidi a řeší situaci tam, 

kde v současnosti chybí koordinovaný přístup státu. 

 

5.3.1 Vychovatel jako rádce na cestě k osamostatnění 

„V dětských domovech mají při rozhodování o příštím povolání důležité místo ředitel 

a vychovatelé. Ti vystupují i v tomto směru jako zástupci rodičů a jejich úkolem je pomoci při 

výběru příslušného oboru a ovlivnit je s ohledem na individuální zvláštnosti jedince a jeho 

životní perspektivy“ (Hrdličková & Pávková, 1987, s. 108). Vzhledem k vykonávání přímé 

pedagogické činnosti je po vychovateli požadováno odpovídající vzdělání. Požadavky, včetně 

odborné kvalifikace pro práci vychovatele v dětském domově, jsou popsány v zákoně 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (§ 16). Před 

samotným nástupem do zaměstnání je dle zákona č. 109/2002 Sb. nutné projít psychologickým 

vyšetřením.  

Pracovní náplň vychovatele je dle Pacnerové a Kupcové (2012) rozdělována do několika 

kategorií. První z nich je péče o klienty, tedy uspokojení základních potřeb. Dále je to zajištění 

bezpečnosti, zejména ve směru tzv. bezpečného sociálního klimatu, které utváří příznivé 
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podmínky pro školní přípravu, a tak má vliv na školní úspěšnost. V tomto ohledu by měl 

vychovatel rovněž spolupracovat se školou, a to z důvodu prevence sociálně-patologických 

jevů. Výše jmenované autorky rovněž zmiňují kategorii s přímou vazbou na další vzdělávání 

a kariérní systém pedagogických pracovníků, jenž je uveden v § 24 zákona o pedagogických 

pracovnících. Ten vymezuje povinnosti a možnosti dalšího vzdělávání pro obnovení, udržení 

a doplnění kvalifikace. Stěžejní pro profesi vychovatele je však vlastní výchovná činnost, která 

zahrnuje volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, terapeutické a reedukační aktivity, aktivity 

komunitní a režimové terapie či aktivity zaměřené na rozvoj sociálních kompetencí v kontextu 

přípravy dítěte či mladistvého na odchod z dětského domova.  

S ohledem na budoucí samostatný život je kvalitní vztah mezi vychovatelem a klientem 

dětského domova velice důležitý, neboť vychovatel může pro mladistvého představovat 

pozitivní vzor k napodobování či identifikaci (Matoušek, 1995; Langmeier & Matějček, 2011). 

To ukazuje i studie Myškové et al. (2014), v níž byla porovnávána výzkumná skupina dospělých 

osob se zkušeností s náhradní péčí (n = 128) a kontrolní skupina osob vyrůstajících v rodinách 

(n = 103). Významné rozdíly se projevily v základní otázce výzkumu zaměřující se na školní 

kariéru. Ta byla ve výzkumné skupině komplikovanější z důvodu přesunů, které pro děti 

i dospívající představuje zátěž, neboť adaptace na novou vrstevnickou skupinu, učitele i způsob 

života v zařízení je pro většinu dětí obtížnější. Tato tíživá životní situace může vést 

k nežádoucím jevům, jako například ke zhoršeným známkám z chování či opakování ročníku. 

Výzkumná skupina častěji reflektovala své problémy se zvládáním školních povinností, 

přičemž jednou z odpovědí respondentů bylo, že vychovatelka jim byla připravena pomoci, 

pokud si o pomoc požádali. Jedná se o signifikantní rozdíl oproti dětem z původních rodin, kdy 

zájem a nabídka pomoci vychází primárně ze strany rodičů. Z prezentovaných výsledků 

výzkumu lze usoudit, že na nižší vzdělanostní úroveň dětí a mladistvých se zkušeností 

s některou z forem náhradní péče se podílí méně funkční školní příprava v dětských domovech 

a náhradních rodinách. Podobné závěry nalézáme i v zahraniční studii (Martin & Jackson, 

2002), která jako možnost progrese uvádí dostatečnou péči věnovanou školní přípravě ze strany 

vychovávajících osob (Myšková et al., 2015).  

 

5.3.2 Neziskové organizace podporující jedince odcházející z dětského domova 

Neziskové organizace působící v ČR jsou dle nového občanského zákoníku děleny na 

korporace, fundace a ústavy. Dobrovolnictví představuje samostatnou kategorii spadající pod 

zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (Vít, 2015). 
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Na území ČR působí řada neziskových organizací, jež se svou činností snaží pomáhat 

mladým lidem v tíživé životní situaci, přičemž jednou z nich je právě odchod z ústavní výchovy. 

Jedná se o organizace, které neusilují o zisk, ale snaží se uspokojit poptávku společnosti. Velké 

množství těchto organizací bývá založeno na základě přání občanů za účelem pomoci 

s nejrůznějším zaměřením kulturním, vzdělávacím, humanitním aj. (Rektořík, 2007). Mezi 

organizace, jež se dlouhodobě věnují všestranné podpoře a pomoci znevýhodněným 

a opuštěným dětem, patří i nadace, které aktivně spolupracovaly s výzkumníkem během 

realizovaného výzkumného šetření (viz empirická část práce), přičemž jednou z nich je Nadace 

Terezy Maxové dětem. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově 

na celostátní i regionální úrovni a umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. 

Činnost nadace je zaměřena na tři základní pilíře podpory, kterými jsou prevence nežádoucího 

odebrání dítěte z rodinného prostředí, podpora náhradních rodin a kompenzace nedostatků 

ústavní výchovy (Nadace Terezy Maxové dětem, 2009–2020).  

Další spolupracující fundací, jež své působení zacílila na pomoc dětem a mladistvým 

z dětských domovů je Nadační fond Veroniky Kašákové. Hlavní aktivitou fondu je motivování 

a doprovázení osob při přechodu do reálného života s cílem je dostatečně informovat a připravit 

na samostatný život (Nadační fond Veroniky Kašákové, 2019). 

Jednou z neziskových organizací, která se na území ČR zabývá pracovními příležitostmi 

mladých lidí z dětských domovů, je organizace Nadání a dovednosti, o.p.s., která v roce 2018 

organizovala první veletrh pracovních příležitostí, a to pod záštitou MPSV. Veletrh přispěl ke 

společnému setkání mladých lidí z dětských domovů, kteří měli zájem o získání brigády či 

práce, zaměstnavatelů, ale také specialistů z ÚP ČR. S těmi mohli mladí lidé z dětských 

domovů konzultovat administrativní náležitosti podávání žádostí o zaměstnání, včetně podoby 

životopisů, a rovněž byly zajišťovány workshopy zaměřené na pohovory a jejich úspěšné 

zvládnutí (Nadání a dovednosti, 2018). 

K dalším organizacím patří například spolek Mimo domov, který se cíleně zabývá 

podporou mladých lidí při a po jejich odchodu z dětského domova. Kromě řady aktivit 

nejnověji pilotně ověřuje ve Středočeském kraji projekt Sociální inkubátor, který je zaměřený 

na tříletou spolupráci s vytipovanými patnáctiletými chovanci dětských domovů. Součástí je 

např. psychoterapeutická pomoc, pomoc se zajištěním bydlení či zaměstnání.  

Neziskové organizace často volí formu projektů založených na doprovázení a mentorství. 

K doprovázejícím projektům patří například brněnský projekt Symbios, který poskytuje sdílené 

bydlení dvěma skupinám mladých lidí – klientům opouštějícím dětské domovy a studentům 
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Masarykovy univerzity. Smyslem společného bydlení je sdílení a řešení každodenních situací 

a vytváření sociálních podpůrných sítí, které mají ulehčit přechod do běžného života. Dalším je 

projekt Začni správně organizace yourchance, která poskytuje mentorskou podporu ze strany 

mentorů – dobrovolníků mladým lidem z DD ve 14 regionech, spolupracuje tedy s dětskými 

domovy po celé republice. Smyslem je doprovázet při hledání práce, řešení finanční situace a 

osobním rozvoji. V rámci služeb sociální rehabilitace poskytuje pomoc organizace Letní dům, 

z.ú., která mladým lidem z DD poskytuje v pěti krajích ČR sociálně terapeutické pobyty, 

pobyty v tréninkovém bytě a individuální doprovázení. 

 

5.3.3  Rizika spojená s odchodem dospívajících ze zařízení a nástupem do zaměstnání 

V souvislosti s u místěním dítěte do některého ze zařízení není stále v odborné veřejnosti 

dostatečně věnována pozornost přípravě dítěte na odchod ze zařízení institucionální péče do 

samostatného života a jeho přechodu na trh práce. Dle OSN (2009) by mělo mít každé zařízení 

zajišťující náhradní výchovu jasně nastavenou politiku, která zajistí kvalitní přípravu dítěte tak, 

aby se co nejlépe integrovalo do společnosti. Je proto nutné přípravu na odchod chápat jako 

kontinuální postup podpory a péče o dítě, a nikoliv jako její závěrečnou fázi (Běhounková, 

2011). 

Adolescenti, kteří část svého života prožijí v prostředí dětského domova, jsou specifickou 

skupinou dospívajících, jejichž cesta k dospělosti je ztížena možnými obtížemi v kontaktu 

s běžnými a společensky přijatelnými vzorci života mimo zařízení. Po odchodu z dětského 

domova se musejí vypořádat s náhlou svobodou, která s sebou nese jisté riziko neúspěchu 

a selhání. Tevendale, Comulada a Lightfoot (2011) ve studii zaměřené na adolescenty z ústavní 

péče popisují potíže, s nimiž se museli tito mladí lidé ve svém životě potýkat. Patří mezi ně 

problematické rodinné vztahy, fyzické, sexuální či emoční zneužívání a zanedbávání, deprese 

nebo sebevražedné myšlenky, užívání návykových látek nebo školní neúspěch. Tito autoři dále 

uvádějí, že se u těchto adolescentů objevují zvýšené ukazatele emocionálních a behaviorálních 

problémů a vysoký výskyt stresorů. To může být zapříčiněno nejistými a ambivalentními 

emocionálními zážitky. Kromě již zmíněných problémů mohou také v častých případech 

vykazovat jistou úroveň emoční dysregulace, která potenciálně ohrožuje kvalitu jejich 

mezilidských vztahů. V důsledku traumatických událostí zažívaných během jejich vývoje je 

pravděpodobné, že se u nich projeví nedostatky v kompetencích zvládání stresujících podnětů 

a regulování emocí (Cook et al., 2005; Kim & Cicchetti, 2010; Silberg, 2013). Popisnou 

analýzou emoční dysregulace u adolescentů (n = 100) se ve své studii zabývali i Lino a Lima 
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(2017). Na základě svých výsledků zdůrazňují, že je důležité projevovat adolescentům 

z dětských domovů podporu v individuálních regulačních kompetencích v kognitivní i emoční 

oblasti, neboť ty mohou zdůraznit nejen pocit sebekontroly, ale také prosociálnější chování, jež 

zase může vést ke kvalitním mezilidským vztahům, a to nejen v oblasti osobní, ale také pracovní 

(Lino & Lima, 2017).  

V adolescenci se utváří rovněž vztah k výkonu, který je od úspěchu ve škole následně 

přesunut k určité pracovní činnosti, k profesní roli. Je nutné, aby si jedinec realisticky zhodnotil 

své kompetence,a tak měl možnost zvolit si dosažitelnou variantu, neboť na konci tohoto 

vývojového období dosahuje významného sociálního mezníku, a to nástupu do zaměstnání. 

Adolescent přijímá reálnou profesní roli, jež je spojena s jistou ekonomickou soběstačností. 

Přechod ze školního prostředí do konkrétního zaměstnání může být zdrojem problémů, kdy 

adaptace na prostředí pracoviště i skupinu spoluzaměstnanců bývá obtížná (Vágnerová, 2000).  

Vágnerová (2000, s. 295) rovněž uvádí, že „nový pracovník nebývá nikdy hodnocen podle 

toho, jak se učil ve škole, ale podle toho, co dělá nyní. Školsky neúspěšní jedinci přechodem 

do zaměstnání získávají novou šanci. Ta záleží na nich samých, na jejich kompetencích 

a vlastnostech osobnosti. Volba budoucího povolání, se stává jedním z hlavních témat tohoto 

období“. Další roli, kterou Vágnerová (2000) zmiňuje, je role pracujícího, která je 

předpokladem k dosažení ekonomické a sociální samostatnosti. Dochází k ukončení období 

profesní přípravy a role studujícího se proměňuje za roli profesní, přičemž ekonomická 

samostatnost završuje období adolescence a potvrzuje tak definitivní dosažení dospělosti. 

Nástup do zaměstnání je prožíván v častých případech ambivalentně a vyvstávají na povrch 

výhody a nevýhody pracovního poměru. Za výhody je považována nezávislost a ekonomická 

soběstačnost, avšak problémem je, že dospívající často nedovedou s financemi řádně 

hospodařit. Mezi nevýhody pracovního poměru lze zařadit nízký sociální status začátečníka 

v novém zaměstnání, rozpor mezi očekáváním a realitou a také denní stereotyp pracovního dne, 

který neponechává jedinci mnoho volného času.  

Adaptace na pracovní prostředí a skupinu spoluzaměstnanců bývá obtížná, neboť tato 

skupina má již stabilizovanou strukturu a určitou hierarchii. Adolescent na pozici nového člena 

skupiny musí akceptovat její normy a pravidla pracoviště, která jsou jiná než ve škole. Profesní 

role a výdělečně činného člena společnosti je pozitivně přijímána u adolescentů, pro něž byla 

škola spíše tíživým a nepříjemným faktorem, a proto je pro ně přechod do zaměstnání spíše 

úlevou. Přechodem do zaměstnání ztrácí roli školního outsidera a s pozicí zaměstnance získává 

novou šanci na úspěch (Vágnerová, 2005). 
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Nástup do zaměstnání obvykle otřese sebejistotou jedince, neboť pracoviště má na 

adolescenta jiné nároky, než jaké měla škola. Určitý diskomfort spojený s délkou pracovní doby 

a značnou zátěží může vést k nejistotě či bezmoci. Stres na pracovišti vznikající v souvislosti 

s prací může vést k chybování, které se může stát závažným pracovním problémem. Hayes 

(2003, s. 135) mezi faktory související s prací, jež zapříčiňují stres, řadí „roli v organizaci, 

vztahy na pracovišti, rozvoj kariéry, faktory nesouvisející s prací a celkovou strukturu 

a prostředí organizace.“ Pro adolescenta může být tato představa trávení produktivního života 

nepříjemná a zatěžující. Jedním z krajních řešení je odchod ze zaměstnání bez návaznosti na 

jiné, jež zvyšuje riziko asociálního chování.  

Tématem přechodu do dospělosti v podmínkách dlouhodobé nezaměstnanosti u mladých 

lidí z ČR se zabývá např. Havlíková (2010), která uvádí, že nezaměstnanost do jednoho roku 

od ukončení studia ovlivňuje jedince v dlouhodobém horizontu a signalizuje nejistoty 

finančního zajištění, integrace do společnosti či nevýhodné pracovní zařazení na trhu práce. 

Všechny tyto faktory s sebou přináší i riziko trvalé marginalizace, a proto je důležité 

s adolescenty z ústavní výchovy konzultovat pracovní trajektorii již před získáním výučního 

listu či složení maturitní zkoušky a dostatečně je připravit na přechod na trh práce, neboť jejich 

očekávání a plány v této oblasti jsou v častých případech mylné (Havlíková, 2010). 
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6 Shrnutí teoretické části 

Na základě analýzy relevantních témat důležitých pro výzkumnou část práce lze říci, že 

jsme dospěli k řadě poznatků. 

Celkové pojetí institucionální výchovy v Evropě prochází dlouhodobým kontinuálním 

procesem a přesto, že dosud nedosahuje žádoucího stavu, zkvalitňuje se samotná poskytovaná 

péče. Důležité je však zjištění, které potvrzují závěry mezinárodních i českých výzkumných 

šetření, že existují rozdíly mezi mladými lidi z rodinné a ústavní výchovy, které představují 

hlavní faktory pro budoucí uplatnění na trhu práce (Schröer et al., 2016). Přechod mladých lidí 

z ústavních a náhradních forem výchovy na trh práce se tak stává tématem, jež podléhá 

mezinárodnímu zájmu, přičemž se jím zabývají zejména tvůrci národních sociálních politik 

jednotlivých států.  

Situace v oblasti zaměstnanosti mladých lidí po odchodu ze zařízení ústavní výchovy je 

obtížná, neboť mladiství nemají dostatečné zkušenosti se životem mimo zařízení, které 

současně ovlivňují možnosti vstupu na trh práce. Tato skupina mladých lidí je v mezinárodním 

měřítku označována jako jedna z ohrožených či dokonce nejzranitelnějších skupin společnosti. 

Mezi hlavní cíle aktivní politiky trhu práce v Evropě se tak řadí integrace nezaměstnané 

mládeže na trh práce a stabilizace kariérního vstupu (Caliendo & Schmidl, 2016).  

Zaměříme-li se na ČR, tak i přes výše zmíněné označení těchto mladých lidí za rizikové, 

se v některých studiích (OSN, 2003; UNICEF, 2006) upozorňuje na mezirezortní roztříštěnost 

agendy vyplývající z odlišných filozofických konceptů, která je spolu s nízkou mírou 

pozornosti vůči této problematice ze strany vlády zásadním problémem. Nejednotné 

a nekoordinované řízení se tak odráží ve funkčnosti celého systému a vede k nedostatečnému 

využívání prostředků podpory a péče o děti a mladistvé v institucionální péči. Na základě těchto 

konkrétních kritik byla na politické úrovni zahájena transformace služeb v ČR a objevila se 

potřeba vzniku standardů kvality pro oblast ústavní výchovy a preventivně výchovné péče 

(Běhounková, 2011).  

Vzhledem k tomu, že v rámci předkládané disertační práce se pracuje s termíny jako 

kompetence, klíčové kompetence či kompetenční model, je v literární rešerši věnován prostor 

pro vysvětlení těchto pojmů. Problém ovšem nastává již u samotné definice pojmu, kdy celková 

šíře záběru kompetencí a způsob jejich využití tvoří velké pole působnosti pro různorodost 

představ o jejich náplni. V současné době jsou v českém prostředí kompetence často 

skloňovaným termínem, s nímž se nesetkáváme pouze v oblasti vzdělávání, ale hraje důležitou 
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roli i v zaměstnavatelské sféře v analýzách pracovních pozic, v personálním plánování 

a v rozvoji pracovníků.  

Kompetence jako shrnující a nadřazené označení pro celý komplex jevů, je nutné rozvíjet 

zejména proto, že současná doba rychlých změn a měnících se požadavků klade na každého 

jedince vstupujícího na trh práce zvýšené nároky v oblasti odborných znalostí a dovedností, jež 

jsou posuzovány při přijímání nového zaměstnance. Pohlíženo je rovněž na komunikativní 

schopnosti, empatii, stejně jako na cit pro týmovou práci či charakter člověka, který umí 

pracovat flexibilně cílevědomě a kreativně. Mnoho zaměstnavatelů na českém trhu práce klade 

vyšší důraz na měkké kompetence oproti odborným znalostem, neboť si uvědomují jejich 

význam pro úspěšnost v konkurenčním zaměstnaneckém prostředí. Problematickou oblastí se 

však jeví to, že v rámci jednotlivých RVP není deklarováno, kterými specifickými nástroji 

a metodami by mělo být rozvoje měkkých kompetencí dosahováno.  

Mladí lidé z dětských domovů jsou sociálně znevýhodněni oproti ostatním uchazečům 

o zaměstnání. Pouze malá část z nich má jasně vyhraněný cíl budoucnosti, což může být dáno 

tím, že neznají běžný životní styl. Chybí jim model povinnosti chodit do práce či způsob 

hospodaření s finančními prostředky. Jejich vidina budoucnosti se ve většině případů omezuje 

na dosažení plnoletosti a odchodu ze zařízení. Mladí lidé, kteří se již jednou ocitli na hranici 

společnosti, si většinou nesou z tohoto období psychické následky, jež ovlivňují celý zbytek 

jejich života a ve velké míře i uplatnění na trhu práce. Dětský domov se snaží mapovat situaci 

pracovních příležitostí, podle místa trvalého bydliště jedince, a tak zajistit dotyčnému pomoc, 

než zařízení opustí. V případě, že se mu nepodaří zapojit na trh práce, zaeviduje se na ÚP ČR. 

Důležité je, aby si tito mladí lidé uvědomovali, že hledání práce závisí především na jejich 

vlastní aktivitě a nespoléhali se na to, že jim ji sežene někdo jiný. V případě nízké kvalifikace 

nabízejí ÚP ČR různé kurzy či rekvalifikace, které mohou zvýšit šanci pracovního uplatnění. 

Pro každého člověka má pracovní uplatnění velmi důležitou roli, neboť práce mu dodává pocit 

jistoty, soběstačnosti, zajišťuje základní biologické potřeby a umožňuje socializaci. 

„Zaměstnání hraje v naší kultuře roli centrální instituce, skrze kterou se definujeme. Cíle, status, 

sociální kontakty, struktura našeho života i jednotlivých dnů jsou primárně odvozovány 

z našeho zaměstnání“ (Mareš, 2002, s. 68).  

Analýza ukazuje, že absolventi škol jsou na trhu práce znevýhodněni nedostatkem 

praktických zkušeností. Velmi často také mají zkreslenou představu o finančním ohodnocení 

práce a nereálně hodnotí i své možnosti uplatnění na trhu práce. Na základě zmíněných 

nereálných požadavků tak odmítají přijmout pracovní pozici, která neodpovídá jejich 



 

92 

kvalifikaci nebo jejich představě o výši mzdy. Nezaměstnanost má na mladé lidi dopad nejen 

ekonomický, ale i sociální. Ty jsou především spojovány s dopady nezaměstnanosti na sociální 

situaci, chování a postoje nezaměstnaných osob. Důsledky nezaměstnanosti mají vliv na životní 

úroveň, kdy v případě dlouhodobé nezaměstnanosti může docházet k deprivaci a sociálnímu 

vyloučení. V důsledku absolvování studia a následnému nezískání zaměstnání a nezapojení se 

tak do pracovního procesu dochází k narušení dosavadního denního řádu. Nezaměstnaná osoba 

má velké množství volného času, jenž může být vyplňován pasivními nebo společensky 

nežádoucími aktivitami. Narušení struktury času je tak u této skupiny mladých lidí, kteří nemají 

dosud zažité pracovní návyky ohrožující a rychleji u nich nastupuje destrukce hodnot, se níž 

jsou spjaty patologické jevy. 

Za kritické oblasti náhradní výchovné péče v ČR je považována nejen mezirezortní 

roztříštěnost, ale také metodická nejednotnost, jež se odráží v nekontinuální podpoře a péči. 

Jednotlivé subjekty, které participují v systému podpory a péče o ohrožené děti, vzájemně 

nespolupracují, a tak se celkový systém stává nepružným, kdy je jeho funkčnost ovlivněna 

individuálními dispozicemi profesionálů, kteří rozhodují v nejvyšším zájmu dítěte 

(Běhounková, 2011). 

K důležitým úkolům pobytu v dětském domově patří rozvíjení vzdělávacích možností 

dospívajících klientů. Nežádoucí sociální podmínky rozšířené o deprivační zkušenosti mohou 

vést k obtížím ve vzdělávacím procesu. Pokud zahrneme i časté nízké sebehodnocení a sklony 

ke zpochybňování svých možností, nastává u těchto mladých lidí často problém při volbě 

budoucího povolání. Vzdělávání a příprava na budoucí zaměstnání sehrává stěžejní roli při 

uplatnění na trhu práce, a proto musí být otázka opouštění dětského domova řešena 

s dostatečným předstihem. Profesní volba je významným milníkem a je důležité, aby při volbě 

povolání došlo ke sladění potenciálu klienta, požadavků vzdělávacího systému a pracovního 

trhu. U jedinců vyrůstajících v dětském domově je situace odchodu z důvěrně známého 

prostředí v mnoha aspektech odlišná a při rozhodování o budoucím povolání mají důležité místo 

ředitelé a vychovatelé zařízení. Významnou roli hraje systém poradenských služeb v oblasti 

vzdělávání a zaměstnanosti, ale také neziskové organizace podporující mladé lidi odcházející 

z ústavního zařízení (Běhounková, 2011; Hlaďo & Drahoňovská, 2012).  
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

7 Výzkum kompetenčních předpokladů mladých lidí z dětských 

domovů pro jejich uplatnění na trhu práce 

 

7.1 Výzkumný problém 

Po dokončení studií se od absolventů očekává, že budou vybaveni potřebnými odbornými 

znalostmi i příslušnými schopnostmi a dovednostmi a ze vzdělávacího systému aktivně přejdou 

na trh práce. Z teoretické analýzy problematiky plyne, že dětské domovy, jako školská zařízení 

pro výkon ústavní výchovy, jejichž činnost spočívá ve výchově, vzdělávání a profesní orientaci 

dětí a mladých lidí, by měly u chovanců rozvíjet vědomosti, dovednosti a návyky, které jsou 

nutné pro jejich úspěšný přechod na trh práce. Hladkost tohoto přechodu je zárukou jejich 

úspěšné sociální integrace. Ze závěrů mezinárodních studií (Jolly, 2012; Andrews & Higson, 

2008; Schulz, 2008) vyplývá, že jsou často vybaveni odbornými znalostmi, ale trpí nedostatkem 

měkkých dovedností.  

Ojediněle realizované tuzemské studie (Kuchař, 2007; Ptáček, Kuželová & Čeledová, 

2011; Myšková et al., 2015; Ptáček et al., 2014) prokazují existenci řady rozdílů mezi jedinci, 

kteří prošli některou z forem náhradní péče, a jedinci z rodinné výchovy. Nejedná se o obtíže 

projevující se pouze v oblasti psychické deprivace v dětství, kdy této oblasti byla v prvotních 

výzkumech věnována primární pozornost, ale o problémy, jež ovlivňují celkovou životní 

úroveň, a to právě po dosažení dospělosti a následném opuštění institucionální péče.  

Pracovní uplatnění a získání perspektivního zaměstnání je ovlivněno mnoha faktory, jako 

např. typem školy, studijním oborem, aktivitou absolventa, jeho zázemím, ale odvíjí se i od 

připravenosti z hlediska kompetencí, které zaměstnavatelé od svých zaměstnanců požadují. 

Toto téma se v rámci vzdělávací politiky, sociální politiky či politiky zaměstnanosti dnes 

otevírá jako naléhavé. Úroveň dosažených obecných dovedností a měkkých kompetencí do jisté 

míry predikuje úspěšnost mladých lidí na trhu práce. Výzkumy na poli požadovaných 

kompetencí pro úspěšný vstup na trh práce se zabývá stále větší počet odborníků z různých 
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vědních oborů, kteří je zkoumají z pohledu: vzdělávacích institucí15 (Česká školní inspekce, 

2019), zaměstnavatelů16 (Kalousková & Vojtěch, 2008) a absolventů škol17 (Garcia-Aracil, 

Mora & Vila, 2004). V rámci těchto výzkumů však nejsou mladí lidé z ústavní výchovy uváděni 

jako šetřená skupina. Vezmeme-li v úvahu, že dle statistických ročenek školství MŠMT ČR 

opustilo ve školním roce 2018/2019 dětské domovy na území ČR 897 mladých lidí, nemáme 

o této znevýhodněné skupině, žádná data, která by pomohla odborné veřejnosti pozitivně zacílit 

svá bádání na prevenci či následnou podporu v této oblasti. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 

realizovat šetření v českém prostředí, které by rozšířilo daný předmět zkoumání z pohledu jak 

cílové skupiny, tj. samotných mladých lidí, kteří se připravují na přechod na trh práce 

v prostředí dětských domovů, tak z pohledu odborníků z praxe. V získaných datech vidíme 

možný přínos pro aplikaci v praxi v českých zařízeních pro výkon ústavní výchovy či 

metodickém propracování práce s touto skupinou na úrovni správních úřadů, které plní úkoly 

v oblasti zaměstnanosti. 

 

7.2 Design výzkumu 

Obsah empirické části tematicky navazuje na poznatky uvedené v teoretické části práce, 

přičemž představuje výzkum, který je založen na ad hoc vytvořeném sekvenčním smíšeném 

designu.  

 

7.2.1 Strategie a cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu (HCV) bylo prozkoumat kompetenční předpoklady mladých lidí 

z dětských domovů, které jsou důležité pro jejich hladký přechod na trh práce.  

 

 

 

15 Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší 

mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době probíhá. Šetření je zaměřeno na 

zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků a je koncipováno tak, aby poskytovalo tvůrcům školské politiky 

v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování školských systémů. 
16 Studie s názvem „Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – souhrnný pohled je součástí 

projektu Vzdělávání – Informace – Poradenství – VIP Kariéra. 
17 Evropský průzkum absolventů CHEERS (Careers After Higher Education – A European Research Survey) 

zaměřující se na rozvoj kompetencí u absolventů a jejich vliv na pracovní spokojenost a příjem v zaměstnání. 
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Výzkum byl naplánován do tří fází:  

• kvalitativního šetření u personalistů a HR manažerů,  

• kvantitativního dotazníkového šetření u mladých lidí z dětských domovů a rodin, 

• expertního kvalitativního šetření u pracovníků působících v dětských domovech.  

 

V počáteční fázi empirického šetření výzkumu bylo navázáno na obsahové analýzy 

kompetencí pro trh práce z teoretické části a provedeno kvalitativní šetření formou 

semistrukturovaných rozhovorů u personalistů a HR manažerů (n = 9), aby byly zjištěny 

požadavky zaměstnavatelů na obecné dovednosti a měkké kompetence mladých lidí 

nezbytných pro připravenost na trh práce.  

Cíle první fáze výzkumu 

DC1: Zjistit, jaké obecné dovednosti a měkké kompetence z centrální databáze kompetencí 

považují personalisté a HR manažeři u mladých lidí za nejdůležitější pro efektivní přechod na 

trh práce. 

DC2: Zjistit, jaká úroveň obecných dovedností a měkkých kompetencí vedených 

v centrální databázi kompetencí je dle personalistů a HR manažerů běžně na trhu práce 

požadována. 

DC3: Zjistit, jak personalisté a HR manažeři hodnotí žádoucnost obecných dovedností 

a měkkých kompetencí pro trh práce. 

Na základě šetření byl vytvořen dotazník pro druhou, kvantitativní výzkumnou fázi, který 

zjišťoval sebeposouzení rozvoje uvedených kompetencí ze strany zkoumaných osob, a umožnil 

porovnat rozdíly u mladých lidí z dětských domovů a z rodin.  

 

Ve druhé fázi výzkumu bylo realizováno dotazníkové šetření (n = 327) u respondentů 

z dětských domovů a rodinné výchovy, jehož hlavním smyslem bylo zjistit sebeposouzení 

kompetencí nezbytných pro trh práce.  

Cíle druhé fáze výzkumu  

DC4: Zjistit, zda se subjektivní hodnocení obecných dovedností důležitých pro pracovní 

uplatnění mladých lidí z dětského domova, statisticky významně liší od subjektivního 

hodnocení mladých lidí, kteří vyrůstají v rodinném prostředí. 
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DC5: Zjistit, zda se subjektivní hodnocení měkkých kompetencí důležitých pro pracovní 

uplatnění mladých lidí z dětského domova, statisticky významně liší od subjektivního 

hodnocení mladých lidí, kteří vyrůstají v rodinném prostředí. 

DC6: Zjistit, zda jsou mladí lidé z DD a z rodin ovlivněni druhými osobami při volbě 

povolání. 

DC7: Zjistit, zda se mladí lidé z DD a z rodin cítí být připraveni na přechod do zaměstnání. 

 

Ve třetí fázi výzkumu byly výsledky dotazníku validizovány na základě expertního šetření 

u pracovníků působících v dětských domovech, opět s využitím semistrukturovaného 

rozhovoru (n = 4). Účelem bylo s oporou o názory odborníků více do hloubky rozkrýt zejména 

vychýlené či neočekávané výstupy a rozdíly ve výsledcích dotazníkového šetření mezi oběma 

skupinami respondentů. 

Cíl třetí fáze výzkumu:  

DC8: Zjistit, jaká vysvětlení mají pro statisticky významné rozdíly ve výsledcích odborníci 

z ústavní výchovy. 

 

Design výzkumu zohledňuje požadavek metodologické triangulace technik kvantitativního 

a kvalitativního výzkumu. V současné době je triangulace výzkumných metod mnohými 

odborníky doporučována, ne-li přímo vyžadována. Dle Hendla (2008) například umožňuje 

komplementárně objevovat překrývající se a rozdílné aspekty fenoménu získaného různými 

metodami. V oblasti výzkumných metod je využívána nejen pro vzájemnou validizaci 

výsledků, ale současně ke zlepšení reliability jedné metody a pro doplnění či obohacení 

výsledků s cílem maximalizovat validitu získaných dat (Skutil a kol., 2011). Rovněž vycházíme 

z myšlenky, že ač kvantitativní a kvalitativní přístupy vycházejí z jiných epistemiologických 

předpokladů, získané závěry mezi sebou nesoupeří, ale vytvářejí hloubkovou teorii potvrzenou 

na širokém vzorku (Švaříček, Šeďová a kol., 2007).  

 

Návaznost jednotlivých fází výzkumu a užitých metod zpřehledňuje Obrázek 4. 

 

 

 

 



 

97 

Obrázek 4 Plánované fáze výzkumu a užité výzkumné metody 

 

 

 

 

7.2.2 Výběr a oslovení participantů a respondentů 

Výzkum v humanitních vědách se zaměřuje na člověka a zkoumá souvislosti v různých 

oborech poznání. Výzkumy v pedagogice zpravidla nezkoumají celý základní soubor, neboť by 

tato varianta byla dle Pelikána (1998) časově i finančně velice náročná. V úvahách 

o možnostech využití metod a postupů bylo důležité zvážit všechny obtíže, s nimiž se bylo 

možno v terénu setkat, ať už prostředí zaměstnaneckých či personálních oddělení, která jsou 

u zaměstnavatele vždy velice časově vytížena, tak prostředí DD, jež je velice specifické a není 

vždy v plné míře nakloněno pohledům výzkumníků, kteří se chtějí zabývat zkoumáním uvnitř 

instituce.  

Vzhledem k explorativní povaze výzkumu, který lze chápat jako prvotní sondu do 

problematiky, byl výběr výzkumného souboru (resp. tří výzkumných vzorků pro tři fáze 

výzkumu) realizován formou záměrného výběru na základě dostupnosti, přičemž zajištění 

úspěšného sběru dat bylo odvislé od hledání různých cest oslovení participantů, respondentů 

a expertů z praxe účastnících se našeho výzkumu (Reichel, 2009). 

Zaměříme-li se na oslovení participantů kvalitativního šetření první části výzkumu, tedy 

personalistů a HR manažerů, bylo využito písemné výzvy, jež byla distribuována 

prostřednictvím veřejně dostupných emailových adres personálních oddělení, která mají na 

starosti přijímání zaměstnanců do pracovních poměrů a realizují přijímací pohovory.  

Oslovení respondentů z DD a jejich dosažitelnost byly pro realizaci kvantitativního 

výzkumného šetření klíčové, ovšem byly limitovány věkovou hranicí a rovněž samotnou 

dosažitelností jednotlivých DD napříč ČR. S ohledem na ochotu pracovníků zařízení 

participovat na tomto výzkumu a na získání důvěry od vedení zařízení byl zvolen postup 
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oslovení zařízení prostřednictvím nadace či nadačních fondů, které s DD již aktivně 

spolupracují. Konkrétně byla emailově a následně telefonicky oslovena Nadace Terezy Maxové 

dětem a Nadační fond Veroniky Kašákové, jež mají na území České republiky letité tradice 

a pro děti a mladistvé v dětských domovech zajišťují efektivní a konkrétní pomoc, a to na 

celostátní úrovni. Vzhledem k úspěšnému navázání spolupráce nejen se zmíněným nadačním 

fondem Veroniky Kašákové, ale zejména s Nadací Terezy Maxové dětem, došlo 

k širokému oslovení DD, v nichž byly v době uskutečnění dotazníkového šetření realizovány 

projekty různého zaměření. Výzkumné šetření bylo provedeno u cílové skupiny respondentů, 

kterou tvořili mladiství ve věku patnáct až devatenáct let a kteří strávili část nebo celé dětství 

a dospívání v DD. Kontrolní soubor tvořili dospívající ve věku patnáct až devatenáct let 

z rodinné výchovy, tedy navštěvující SŠ. Informace o výzkumu byla elektronicky rozeslána na 

střední školy v České republice, jejichž ředitelé byli požádáni o zprostředkování žádosti 

o vyplnění dotazníku žákům. Následně probíhala emailová komunikace již 

s konkrétními třídními učiteli či pedagogy vyučujícími IT, kteří vyplnění online dotazníku 

zařadili do výuky práce s počítačem. 

Dotazník vyplnilo v kvantitativním šetření 329 respondentů, avšak 2 z nich odpověděli na 

některé položky dotazníku absurdně, a proto se očekávala neupřímnost i při vyplňování zbylých 

položek dotazníku, z tohoto důvodu nebyli zahrnuti do výzkumu. Po korekci tak výzkumný 

soubor tvořilo 327 respondentů. Vzhledem k námi vybranému věkovému rozptylu měli všichni 

respondenti v době realizace dotazníkového šetření ukončené pouze základní vzdělání a byli 

žáky středních škol. Současně se jedná o skupinu, která má svou profesní dráhu teprve před 

sebou, a tak lze u nich kompetence pro úspěšný vstup na trh práce zkoumat z pohledu budoucích 

absolventů. Spolupráce byla realizována s výběrovým souborem, jenž zastupovali mladiství ve 

věku 15–19 let z DD (n = 134; 41 % z celkového počtu respondentů), a srovnávacím souborem, 

jenž zastupovali mladiství ve věku 15–19 let z rodinné výchovy (n = 193; 59 % z celkového 

počtu respondentů), kdy výběr respondentů nebyl ovlivněn územním celkem, pohlavím, ačkoliv 

je tento údaj v rámci dotazníku zaznamenáván, etnickou ani jinou další specifikou.  

Pro závěrečnou část výzkumu bylo stěžejní oslovení expertů z praxe. Při stanovení 

výzkumného souboru bylo hlavní otázkou, kdo může poskytnout relevantní informace. Z tohoto 

důvodu bylo šetření realizováno mezi experty, kteří v praxi spolupracují s mladistvými 

z dětských domovů a současně působí jako tzv. case manažeři v partnerském projektu Nadace 

Terezy Maxové dětem a společnosti Accenture s názvem Accenture Academy. Cílem tohoto 

projektu je připravit mladé lidi ve věku patnáct let a více z dětských domovů (dále jen DD) na 

odchod do samostatného života, kdy jednou z klíčových aktivit je příprava na hledání práce 



 

99 

a vstup do zaměstnání. Nikdo z nich účast neodmítl, ba naopak, všichni kvitovali iniciativu 

výzkumnice konzultovat zjištěné výsledky s lidmi, kteří aktivně spolupracují s cílovou 

skupinou kvantitativního šetření. Celkový soubor participantů tvořili tři ženy a jeden muž. 

Podrobnější údaje o participantech a respondentech jsou uvedeny v rámci prezentace 

jednotlivých částí výzkumu. 

 

7.2.3 Etika výzkumu 

V rámci pedagogického výzkumu je pro zajištění výzkumných dat a publikaci výsledků 

nutné, aby byly dodržovány konvence a morální zásady. Ty jsou v daném oboru 

charakterizovány spojením etický kodex, jenž určuje mravní zásady společenského jednání. 

Etické principy výzkumu jsou formulovány v obecné rovině a vymezují prostor pro posuzování 

etické dimenze pedagogického výzkumu. Tradici pedagogického výzkumu nalézáme již 

u Herbarta a Pestalozziho, ovšem myšlenka řízeného výzkumu se objevuje až mnohem později. 

V metodologických úvahách nad výzkumem je dle Průchy a Švaříčka (2009) důležité upřesnit 

následující otázky: kdo provádí výzkum, jaká jsou výchozí stanoviska, za jakým účelem se 

výzkum realizuje a jakým způsobem bude provedena analýza dat. Morální otázky jsou nedílnou 

součástí každé výzkumné práce s použitím kvantitativního, kvalitativního či smíšeného 

výzkumného designu. V tomto smyslu jde i o práci disertační, a proto by se výzkumník měl 

před započetím sběru dat zabývat etickými dimenzemi výzkumu.  

V rámci provedených kvalitativních i kvantitativních šetření bylo pro zajištění 

výzkumných dat potřebné, aby rozhovory a dotazníkové šetření probíhaly v atmosféře 

otevřenosti a pocitu bezpečí nejen respondentů, ale i participujících organizací. Pro dosažení 

zmíněného cíle byly zvoleny následující postupy (Hendl, 2008; Průcha & Švaříček, 2009): 

• Participanti byli před začátkem šetření informováni o tom, že případná participace je 

dobrovolná a můžou ji kdykoliv odmítnout, případně v průběhu přerušit. Dále byli 

upozornění, že dalším osobám nebudou poskytnuty žádní osobní údaje.  

• Dotazníkové šetření bylo anonymní, realizované na principu dobrovolnosti. 

• Veškeré údaje, které respondenti poskytli, byly anonymizovány tak, aby čtenář disertační 

práce (vyjma výzkumnice) nemohl identifikovat zařízení nebo respondenta. 

• Přepis audiozáznamu rozhovoru nebo ruční zápis rozhovoru byl anonymizován 

a archivován pod číselným kódem, audiozáznam rozhovoru byl po přepsání vymazán.  
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• Audionahrávka, transkript rozhovoru, ruční zápis rozhovoru a ani vyplněný online dotazník 

nebyl poskytnut žádnému jinému subjektu (třetí straně).  

• V případě online rozhovorů, během nichž byl pořizován audiozáznam, byl získán 

informovaný souhlas participantů ústně vždy na samotném začátku rozhovoru 

a zaznamenán v rámci audionahrávky. V případě osobního setkání došlo před začátkem 

rozhovoru k podpisu informovaného souhlasu. U online dotazníku došlo k potvrzení 

souhlasu výběrem možnosti souhlasím. Jednalo se o povinné pole, bez jehož vyplnění by 

nebyl dotazník odeslán (vzory informovaného souhlasu – viz přílohy č. 7, č. 9). 

• V souladu s doporučeními budou participanti, a to včetně spolupracujících organizací, 

informováni o výsledcích výzkumu.  

 

7.3 Kvalitativní šetření u personalistů a HR manažerů (první fáze 

výzkumu) 

V počáteční fázi výzkumu bylo použito kvalitativní šetření formou semistrukturovaných 

rozhovorů u personalistů a HR manažerů z praxe, kteří plánují, organizují a vedou veškerou 

personální činnost, včetně organizace náboru a přijímání zaměstnanců do pracovních poměrů. 

Výhodou zvoleného typu rozhovoru je dle Hendla (2008) to, že participant může sdělit své 

vlastí perspektivy, zkušenosti, popsat a také kriticky posoudit získané výsledky. Tazatel navíc 

využívá seznamu otázek, jenž je nutný během rozhovoru probrat, ale s formulací a pořadím 

otázek může při zachování zaměření rozhovoru relativně volně zacházet. 

Předmětem rozhovorů byly kompetence pro trh práce uváděné v CDK. Účelem bylo 

vytipovat vhodné kompetence k pracovnímu uplatnění pro návaznou, kvantitativní fázi. 

Zároveň bylo důležité získat představu, jakou úroveň rozvoje kompetencí trh práce očekává. 

Byly formulovány tři dílčí cíle této fáze (viz oddíl 7.2.1), ze kterých byly vyvozeny tři dílčí 

výzkumné otázky. 

 

7.3.1 Dílčí výzkumné otázky 

DVO1: Jaké obecné dovednosti a měkké kompetence z centrální databáze kompetencí 

považují personalisté a HR manažeři u mladých lidí za nejdůležitější pro efektivní přechod na 

trh práce? 
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DVO2: Jaká úroveň obecných dovedností a měkkých kompetencí vedených v centrální 

databázi kompetencí je dle personalistů a HR manažerů běžně na trhu práce požadována? 

DVO3: Jak personalisté a HR manažeři hodnotí žádoucnost obecných dovedností 

a měkkých kompetencí pro trh práce? 

Zjištěné výsledky byly použity pro tvorbu dotazníku zaměřeného na identifikaci zásadních 

oblastí obecných dovedností a měkkých kompetencí na trhu práce, rovněž pro deskripci sociální 

reality z nového úhlu pohledu a pro komparaci s výstupy statistických dat. 

 

7.3.2 Metodologie  

Pro tuto fázi výzkumu bylo naplánováno provést za účelem stanovení vhodných 

kompetencí pro trh práce rozhovory s personalisty, HR manažery. Jak plyne z výzkumných 

otázek, snahou bylo od participantů zjistit, které vlastnosti, schopnosti a dovednosti jsou nejvíce 

žádané, ovšem současně nejsou odvislé od konkrétní pracovní pozice.  

Rozhovorům předcházela analýza dokumentů a informačních zdrojů o autonomním 

systému pro správu znalostí, dovedností a měkkých kompetencí (viz kap. 3). V průběhu 

rozhovoru jsme se zaměřili na určení kompetencí podstatných pro kvalitní výkon práce. 

Vycházeli jsme z předem připraveného seznamu, který reflektoval podobou obecných 

dovedností a měkkých kompetencí z centrální databáze (viz Příloha 3 a Příloha 4). Vzhledem 

k tomu, že CDK vychází z NSP, jež obsahuje velké množství informací, v nichž je obtížné se 

orientovat, bylo důležité identifikovat aktuální požadavky na kompetence uváděné v CDK 

přímo od expertů z trhu práce. Naším záměrem bylo podívat se na tento fenomén více do 

hloubky, a proto jsme za tímto účelem zvolili kvalitativní přístup, který se užívá k porozumění 

tomu, co je z pohledu zkoumaných osob podstatou jevů (Strauss & Corbin, 1990).  

 

7.3.2.1 Sběr dat 

Celkem bylo realizováno 9 rozhovorů v Ústeckém kraji, přičemž jeden dialog trval 

v rozmezí 32 až 45 minut. 

Metodou sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Výhodou zvoleného typu 

rozhovoru je dle Hendla (2008) to, že participant může sdělit své vlastí perspektivy, zkušenosti, 

popsat a také kriticky posoudit získané výsledky. Tazatel navíc využívá seznamu otázek, jenž 
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je nutný během rozhovoru probrat, ale s formulací a pořadím otázek může při zachování 

zaměření rozhovoru relativně volně zacházet. 

Osnova rozhovoru byla sestavena podle charakteru výzkumných otázek pro tuto fázi 

šetření (Tabulka 5). 

 

Tabulka 5 Osnova rozhovoru s personalisty a HR manažery 

Dílčí výzkumné otázky: Základní otevřené otázky pro rozhovor: 

DVO1: 

Jaké obecné dovednosti a měkké 

kompetence z centrální databáze 

kompetencí považují personalisté a 

HR manažeři u mladých lidí 

klíčové pro efektivní přechod na trh 

práce? 

• Uvedl(a) byste, kterým obecným dovednostem 

přikládáte při přijímacím pohovoru významnost? 

Jsou pro Vás tedy relevantní a klíčové? 

• Uvedl(a) byste, kterým měkkým kompetencím 

přikládáte při přijímacím pohovoru významnost? 

Jsou pro Vás tedy relevantní a klíčové? 

DVO2: 

Jaká úroveň měkkých kompetencí 

vedených v centrální databázi 

kompetencí je dle personalistů a 

HR manažerů běžně na trhu práce 

požadována? 

• Jsou uváděné deskriptory úrovní u jednotlivých 

měkkých kompetencí dle Vás vypovídající při 

výběru budoucích zaměstnanců? 

• Jaký rozsah a hloubka měkkých kompetencí je 

běžně u uchazečů o zaměstnání vyžadována pro 

výkon jednotky práce? 

DVO3: 

Jak personalisté a HR manažeři 

hodnotí významnost obecných 

dovedností a měkkých kompetencí 

pro trh práce? 

• Jakou významnost připisujete u uchazečů o 

zaměstnání kompetencím? 

• Řekl(a) byste, že jsou všechny obecné dovednosti 

uváděné v CDK v praxi trhu práce, stejně 

významově důležité? 

• Řekl(a) byste, že jsou všechny měkké kompetence 

uváděné v CDK v praxi trhu práce, stejně 

významově důležité? 

Identifikační otázky: 

• Jaká je Vaše pracovní pozice? 

• Jak dlouhá je Vaše praxe? 

• Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Pro určení žádoucnosti kompetencí bylo participantkám výzkumu zároveň nabídnuto, aby 

k hodnocení využily známek, kdy 1 znamenala nejvyšší prioritu a 5 naopak prioritu nejnižší. 

Stejná škála byla nabídnuta také pro určení požadované úrovně kompetencí pro trh práce. 

 

7.3.2.2 Zpracování dat 

Za rámcový přístup pro analýzu získaných výpovědí respondentů byl zvolen realistický 

přístup, jenž je dle Švaříčka a Šeďové (2007) považován za popis určité vnější skutečnosti či 
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vnitřní zkušenosti. Vzhledem k tomu, že během rozhovorů nebyl pořizován audiozáznam, ale 

pouze písemný zápis, bylo dále využito strategií redukce textů skrze parafrázování, 

sumarizování a kategorizování na klíčové poznatky participantů. 

 

7.3.3 Údaje o výzkumném vzorku – personalisté a HR manažeři 

Soubor participantů pro semistrukturované rozhovory tvořilo devět personalistek a HR 

manažerek, zastupujících pozice personalistka zaměstnaneckého nebo osobního oddělení, jež 

zajišťují veškerou personální agendu v organizaci. Jejich náplní práce je zpracovávat pracovně 

právní záležitosti ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů, včetně zajišťování 

náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců. Kvalifikační úroveň dle národní soustavy 

povolání odpovídá dosaženému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou.  

Dle charakteristiky participantek, kterou znázorňujeme v Tabulce 6, je zřejmé, že pro 

vedení rozhovorů byly v převážné většině získány nadstandardně kvalifikované pracovnice. 

V oblasti obecných dovedností tak lze předpokládat, že v přístupu hodnocení budou projektovat 

své znalosti.  

 

Tabulka 6 Charakteristika participantek rozhovoru první fáze výzkumu 

Participantky Nejvyšší dosažené vzdělání Pracovní pozice Délka praxe 

P1 SŠ s maturitou Personalistka 2 

P2 VŠ HR manažerka 5 

P3 SŠ s maturitou Personalistka 2 

P4 VŠ Personalistka 6 

P5 VŠ Personalistka 10 

P6 VŠ Personalistka 8 

P7 VŠ Personalistka 1 

P8 SŠ s maturitou Personalistka 2 

P9 VŠ HR manažerka 9 

 

7.3.4 Výsledky první fáze výzkumu 

Výsledky prezentujeme ve vztahu k výzkumným otázkám formulovaným pro tuto fází 

výzkumu.  
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7.3.4.1 Požadavky na kompetence pro efektivní přechod mladých lidí pro trh práce 

(DVO1) 

Mezi obecné dovednosti a měkké kompetence, které se podle výsledků rozhovorů 

s participantkami vyskytují mezi požadavky zaměstnavatelů nejčastěji, patří tyto kompetence 

z CDK: počítačová způsobilost, jazyková způsobilost v češtině, jazyková způsobilost 

v angličtině, efektivní komunikace, kooperace, flexibilita, samostatnost, řešení problémů, 

aktivní přístup a zvládání zátěže. Uvedené kompetence v tomto smyslu představují východiska 

pro dotazníkové šetření, při zachování logiky kompetenčního modelu CDK, tedy udržení 

hierarchického uspořádání kompetencí, klasifikace dle obsahu a druhu kompetencí. Přehledně 

jsou uvedeny v Tabulce 7. 

 

Tabulka 7 Oblasti kompetencí pro kvantitativní fázi výzkumu 

Oblast kompetencí Název kompetence 

Obecné dovednosti 

Počítačová způsobilost 

Jazyková způsobilost v češtině 

Jazyková způsobilost v angličtině 

Měkké kompetence 

Efektivní komunikace 

Kooperace 

Flexibilita 

Samostatnost 

Řešení problémů 

Aktivní přístup 

Zvládání zátěže 

 

Zajímavým postřehem kvalitativního šetření je skutečnost, že efektivní komunikace podle 

personalistek a HR manažerek představuje kompetenci, která je na trhu práce řazena na nejvyšší 

patra žebříčku důležitosti. Jde o velice široký pojem, zahrnující nejen ústní a písemný projev, 

ale je propojen také se schopností prezentace a sebeprezentace. Samostatnost a flexibilita je pro 

zaměstnavatele podle participantek důležitá proto, aby se noví zaměstnanci byli schopni 

přizpůsobit novému pracovnímu prostředí, podmínkám a kolektivu: 

„Měkké kompetence jsou pro zaměstnavatele taky důležité, protože svým způsobem nám 

ukazují třeba to, jestli uchazeč například zapadne do týmu nebo jestli bude samostatný, 

flexibilní.“(P8) 
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7.3.4.2 Úroveň měkkých kompetencí běžně požadovaná trhem práce (DVO2) 

Měkké kompetence jsou v NSP, tedy autonomním systému pro správu znalostí, dovedností 

a měkkých kompetencí definovány do pěti úrovní 0 až 5. Každá úroveň měkké kompetence je 

popsána prostřednictvím sady deskriptorů, „vzorů chování“ vykonavatele jednotky práce. 

Nejnižší úrovně kompetence popisují nízké nebo žádné požadavky na zvládání dané 

kompetence, nejvyšší úrovně pak vyjadřují vysoké požadavky na zvládnutí kompetence.  

Informantky ve svých výpovědích měly vybrat z popisů takovou úroveň měkkých 

kompetencí, která podle jejich názoru aktuálně odpovídá běžně požadované úrovni na trhu 

práce. V rámci CDK se u těchto kompetencí při identifikaci požadovaných kompetencí 

pohybujeme dle participantek zejména na stupni 3. 

Stupeň 3 lze charakterizovat jako střední úroveň rozvoje kompetencí, která je vyjádřena 

nejen číselnou hodnotou, ale zároveň udává, v jakém rozsahu a hloubce je určitá kompetence 

vyžadována pro výkon jednotky práce. Číselná hodnota úrovní je dále doplněna o deskriptory 

– popisy jednotlivých úrovní.  

Z výsledků také plyne, že pokud uchazeč střední úroveň požadavků na měkké kompetence 

nesplňuje hned při výběrovém řízení, musí být dosažitelná v relativně krátké době: 

„(…) některé kompetence vyžadujeme od uchazeče, který k nám chce nastoupit, hned a u 

některých už dopředu víme, že pokud je kandidát slibný, tak se na nich dá v průběhu zkušební 

doby zapracovat.“(P3) 

 

7.3.4.3 Žádoucnost obecných dovedností a měkkých kompetencí pro trh práce (DVO3) 

Z realizovaných rozhovorů vyplynulo, že všechny participantky vnímaly jimi vybrané 

kompetence z CDK jako významné a hodnotily je na nabídnuté škále známkou jedna či dvě, tj. 

jako vysoce významné a významné.  

Participantky se zároveň shodly, že význam kompetencí u absolventů v současné době 

stoupá: 

„(…) kompetencím já osobně přiřazuji vysokou důležitost, celkově se tedy zvyšují nároky 

současného trhu práce a kompetence jsou podle mého názoru důležitým prostředkem pro přijetí 

uchazeče do pracovního poměru.“(P9) 
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Dále uváděly, že se mohou ve finále stát rozhodujícím faktorem výběru uchazeče 

o zaměstnání: 

„(…) tyto kompetence jsou například důležité v posledním kole pohovorů, kdy se už 

rozhodujeme mezi nejvhodnějšími uchazeči. Tak v takovém případě jsou měkké kompetence tím, 

co může ovlivnit výsledek výběru.“(P1) 

 

7.4 Kvantitativní dotazníkové šetření – mladí lidé z DD a rodinné výchovy 

(druhá fáze výzkumu) 

Dominantní kvantitativní metodu následně představovalo online dotazníkové šetření 

u respondentů z dětských domovů a z rodinné výchovy, které zejména sledovalo rozdíly 

v sebeposouzení kompetencí pro trh práce. Účelem bylo získat představu o tom, jakých hodnot 

nabývá subjektivní posouzení rozvoje obecných dovedností a měkkých kompetencí u mladých 

lidí z DD a z rodin a porovnat získané výsledky. Pro dokreslení problematiky bylo dále žádoucí 

zjistit, zda při volbě povolání někdo mladé lidi ovlivnil, a cítí-li se na přechod do zaměstnání 

připraveni. V tomto smyslu byly stanoveny v návaznosti na dílčí výzkumné cíle čtyři dílčí 

výzkumné otázky. 

 

7.4.1 Dílčí výzkumné otázky 

DVO4: Existuje statisticky významný rozdíl mezi subjektivním posouzením obecných 

dovedností důležitých pro pracovní uplatnění u mladých lidí z dětského domova a mladých lidí 

z rodinného prostředí?  

DVO5: Existuje statisticky významný rozdíl mezi subjektivním posouzením měkkých 

kompetencí důležitých pro pracovní uplatnění u mladých lidí z dětského domova a mladých 

lidí z rodinného prostředí?  

DVO6: S jakými osobami ze svého okolí konzultují mladí lidé z DD a z rodin volbu 

povolání? 

DVO7: Jak hodnotí mladí lidé z DD a z rodin svoji připravenost na přechod do 

zaměstnání? 
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7.4.2 Metodologie 

V kvantitativní fázi bylo realizováno dotazníkové šetření u mladých lidí z DD a z rodin 

ohledně sebeposouzení jejich kompetencí nezbytných pro trh práce.  

 

7.4.2.1 Výzkumný nástroj 

Pro účely získání dat byl sestaven soubor položek dotazníku. Samotné části dotazníku byly 

vytvořeny na základě realizovaných semistrukturovaných rozhovorů a analýzy informačních 

zdrojů, zejména ucelené databáze CDK, a to z důvodu udržení logiky kompetenčního modelu, 

tedy udržení hierarchického uspořádání kompetencí, klasifikace dle obsahu a druhu 

kompetencí.  

Při konstrukci dotazníku bylo dbáno na dodržení základních principů, mezi které Pelikán, 

Chráska a Disman (Pelikán, 1998; Chráska, 2007; Disman, 2008) řadí následující: 

• zachování anonymity, 

• jasné pokyny k vyplnění, 

• jednoduchá a srozumitelná formulace položek, 

• jednoznačné vymezení a neutrální formulace jednotlivých položek, 

• grafická přehlednost, 

• maximální snížení časové náročnosti. 

 

Dotazník je rozdělen na čtyři části. Úvodní část (položky č. 1–5) obsahuje otázky 

zaměřující se na identifikační a intervenující proměnné, jež utvářejí celkový profil respondenta 

(pohlaví; věk; délka pobytu v dětském domově; typ střední školy).  

Obsah druhé části (položky č. 6–8) se vztahuje k obecným požadavkům potřebným pro 

výkon práce (počítačová způsobilost; jazyková způsobilost v češtině; jazyková způsobilost 

v angličtině). U každé obecné dovednosti nabízí dotazník definované úrovně, ze kterých 

respondenti vybírali jednu, která podle jejich názoru nejvíce odpovídá tomu, jak mají danou 

dovednost rozvinutou.  

Třetí část dotazníku (položky č. 9–29) je orientována na požadavky stanovené v CDK 

a potřebné pro kvalitní výkon práce, bez závislosti na konkrétní odbornosti (efektivní 

komunikace; kooperace; flexibilita; samostatnost; řešení problémů; aktivní přístup; zvládání 

zátěže). Tato část je založena na sebeposuzovacích škálách Likertova typu zjišťujících 



 

108 

u respondentů subjektivní hodnocení měkkých kompetencí, které vyplynuly jako významné 

z první fáze výzkumu. Každá kompetence je sycena třemi položkami dotazníku.  

Do čtvrté části byly zakomponovány položky dotazující se na to, kdo respondenty ovlivnil 

ve volbě povolání, a také zda se cítí být připraveni na vstup na trh práce (položka č. 30-31 

a č. 32). Úplné znění dotazníku je přílohou této práce (Příloha 8).  

 

7.4.2.2 Pilotáž dotazníku 

Dotazník byl za účelem prověření a zvýšení validity jednotlivých položek předložen 

v rámci pilotáže vybraným 35 respondentům (žákům a pedagogům SŠ). Celkový počet tak 

splňuje minimálně doporučované množství dle Dismana (2008). Cílem bylo zlepšit 

srozumitelnost, jednoznačnost jednotlivých položek, zpřehlednit orientaci v dotazníku, a tudíž 

i zvýšit motivaci respondentů k vyplnění. K tomu měla dopomoct i grafická úprava, a proto byl 

online dotazník vytvořen v prostředí Google Forms jež zajišťuje propojení výzkumníků 

s respondenty a umožňuje získat cenné statistiky, aniž by byla narušena anonymita 

respondentů. Odpovědi na jednotlivé položky dotazníku se objevují v reálném čase vyplnění 

a díky cloudové architektuře lze v patřičném softwaru provádět průběžnou analýzu dat.  

Po vyplnění dotazníku následovala zpětná vazba výzkumnici, kdy některé položky byly 

pro jejich náročnost z dotazníku vyřazeny: 

• Část dotazníku orientující se na obecné kompetence tak neobsahuje položku 

zaměřující se na zjištění povědomí o obecných dovednostech u mladistvých, neboť 

respondenti upozornili výzkumníky na skutečnost, že nedovedou tyto kompetence 

určit. 

• Ke stejné úpravě došlo i v oblasti zaměřující se na měkké kompetence. 

 

7.4.2.3 Sběr dat 

Distribuce dotazníku probíhala směrem k osloveným dětským domovům a středním 

školám přes email zahrnující v předmětu zprávy odkaz na online dotazník. Online dotazníky 

byly vyplňovány anonymně, a to v elektronické podobě, která umožňuje pouze zachycení 

časové značky odpovědi respondenta. Součástí dotazníku byl také informovaný souhlas, jenž 

nemohli respondenti vynechat. Pokud se tak stalo, byli na to při odesílání dotazníku upozorněni, 

resp. jim nebylo umožněno formulář odeslat.  
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Online dotazník po respondentech nevyžadoval vyplnění žádných osobních údajů, a proto 

nebylo nutné provádět anonymizaci. Kromě odpovědí byla softwarem pro správu průzkumů 

Google Forms zaznamenána pouze časová značka, jež výzkumnicím umožnila rozpoznat, zda 

odpovídají respondenti z rodinné výchovy nebo dětských domovů, neboť distribuce online 

dotazníku probíhala v jiných časových sledech. Zvolený postup nás sice připravil o možnost 

kontaktovat respondenty pro bližší vysvětlení některých odpovědí či spojit data s jednotlivými 

kraji republiky, ale rozhodli jsme se tak především proto, abychom získali co nejvíce možných 

dat, zajistili anonymitu, a to ať už jednotlivých zařízení nebo přímo mladistvých respondentů 

z jednotlivých šetřených skupin. 

Respondenti měli možnost dostatečně rozmýšlet každou položku dotazníku a nebyli 

vystaveni žádným stresorům, například v podobě časové dotace vyplnění dotazníku. Před jeho 

odesláním mohli své odpovědi v podobě vyjádření míry souhlasu nebo nesouhlasu s daným 

tvrzením na uvedené škále zvážit, a to z pohledu toho, co oni sami cítí, že „jsou správné“ 

odpovědi. Nešlo o akutní reakce na neznámé položky, ale o klidné reflektování situace, s níž 

byli mladí lidé seznámeni.  

 

7.4.2.4 Statistické zpracování dat 

Získaná data byla zanesena do matice a analyzována ve statistickém programu Statistica 

verze 14.  

Dotazník se sestával z položek zjišťujících obecné dovednosti a měkké kompetence a dvě 

položky zjišťující možnost konzultování volby povolání s jinými osobami a subjektivní pocit 

připravenosti pro trh práce. 

Položky zjišťující obecné dovednosti nabízely různě odstupňované úrovně jejich zvládnutí, 

které byly následně převedeny do pořadových škál (1 = nejvyšší úroveň atd.), a dále statisticky 

zpracovány jako ordinální proměnné. 

U dat získaných na základě položek inspirovaných formou Likertova škálování vycházíme 

z analýzy Chytrého a Kroufka (2017), kteří potvrzují názor Subediho (2016) a McLeoda (2008), 

že s nimi nelze pracovat jako s daty nominálními, nýbrž ordinálními, protože mají lineární 

uspořádání. Následujeme doporučení, že je vhodnější analyzovat celé škály, nikoli jednotlivé 

položky (Chytrý & Kroufek, 2017; Joshi et al., 2015). V případech vyhodnocení jednotlivých 

škál (například samostatnost, flexibilita atd.) vznikla sloučením tří položek jedna proměnná, 

kterou lze považovat za intervalovou (Maurer & Pierce, 1998; Vickers, 1999). Při zpracování 
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dat se tak ztotožňujeme s Hendlovým (2012) názorem, že pro data z intervalového měřítka, jež 

nemají normální rozdělení četností, jsou vhodné neparametrické metody.  

Normalita dat v položkách obecných dovedností a ve škálách měkkých kompetencí byla 

testována ve statistickém programu Statistica verze 14 za pomoci Shapiro-Wilkova testu 

normality (Shapiro & Wilk, 1965). Zjištěné p-hodnoty ve všech měřených kompetenčních 

škálách nepotvrdily normalitu rozložení dat (p < 0,001), bylo tedy možné zamítnout nulovou 

hypotézu o normálním rozdělení dat ve škálách na pětiprocentní hladině významnosti 

a přijmout tak alternativní hypotézu, že data mají jiné než normální rozdělení. Z tohoto důvodu 

byla data zpracována na základě neparametrických statistických metod. Porovnání skupin 

respondentů z DD a rodin bylo provedeno statistickým testováním nulové hypotézy pomocí U-

testu Manna a Whitneyho, který je určen pro srovnání dvou nezávislých skupin (Mann 

& Whitney, 1947). Pro ověření velikosti účinku (effect size) byl užit koeficient éta (η²), který 

lze interpretovat jako (Morse, 1999): η² = 0,01–0,06 (malý efekt), 0,06–0,14 (střední efekt), 

0,14–0,2 (velký efekt). 

Data položek zjišťujících možnost konzultování volby povolání s jinými osobami 

a subjektivní pocit připravenosti pro trh práce jsou nominální. V případě položek č. 30-31 bylo 

provedeno vzhledem k nabídce výběru více možností odpovědí pouze třídění prvního řádu 

(absolutní a relativní četnosti). U položky č. 32 bylo provedeno i třídění druhého řádu. Pro 

testování nulové hypotézy byl užit chí-kvadrát test nezávislosti v kontingenční tabulce 

(Pearsonův chí-kvadrát test). 

Dva respondenti byli z výzkumu vyřazeni, a to z důvodu absurdnosti odpovědí na položky 

identifikační, proto se dala očekávat jejich neupřímnost i u dalších položek dotazníku. Poté, co 

byla data takto „vyčištěna“, jsme přistoupili k ověření reliability, kdy u nástrojů využívajících 

Likertových škál je nejčastěji používaným koeficientem pro zjištění vnitřní konzistence 

Cronbachovo alfa (Cronbach, 1951), která může nabývat hodnot v intervalu ⟨0,1⟩. Reliabilita 

dotazníku zjišťujícího subjektivní hodnocení obecných dovedností a měkkých kompetencí u 

mladistvých z DD a rodinné výchovy za předpokladu využití pouze těch respondentů, kteří 

odpověděli na veškeré položky (n = 327), týkající se měření kompetencí, činila hodnota pro 

oblast obecných dovedností α p = 0,58, pro oblast měkkých kompetencí α p = 0,86 a souhrnně 

pro obě oblasti kompetencí α p = 0,85. Vzhledem k vykázání uspokojivých hodnot spolehlivosti 

je tak přesnost pro využití v pedagogickém výzkumu dostatečná. 

 



 

111 

7.4.3 Údaje o výzkumném vzorku – mladí lidé z DD a z rodin 

V první fázi prezentujeme demografické charakteristiky výzkumného souboru, pro něž 

byla využita univariační analýza v rámci deskriptivní statistiky.  

Celkový soubor tvořilo 327 respondentů (graf 4) ve věku patnáct až devatenáct let. Dle 

věkového rozložení souboru tvořili nejpočetnější skupinu respondenti ve věku 16 let (n = 98) 

30 %. Druhou nejpočetnější skupinu zastupují mladiství ve věku 17 let (n = 95) 29,1 %, dále 

respondenti ve věku 18 let (n = 58) 17,7 % a 15 let (n = 45) 13,8 %. Naopak nejméně 

zastoupenou skupinou byli respondenti ve věku 19 let (n = 31) 9,5 %.  

 

 

Graf 4 Věkové rozložení souboru respondentů 

 

V rámci souboru byly porovnávány dvě skupiny mladých lidí, z dětských domovů (DD) 

a z rodinné výchovy (RV). Graf 5 vizualizuje zastoupení respondentů z ústavní výchovy 

a z rodin. Mladiství z dětských domovů byli zastoupeni v počtu (n = 134; 41 % z celkového 

počtu respondentů). Mladiství z rodinné výchovy byly v dotazníkovém šetření zastoupeni 

v počtu (n = 193; 59 % z celkového počtu respondentů). V rámci dotazníkového šetření jsme 

se rovněž dotázali na délku pobytu v DD. Bylo zjištěno, že průměrná délka pobytu činila 6 let.  
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Graf 5 Rozložení respondentů dle typu výchovy 

 

Tabulka 8 ukazuje, že z celkového souboru respondentů bylo 54,48 % dívek z DD (n = 73) 

a 55,96 % dívek z RV (n = 108). Chlapci z DD jsou zastoupeni v 45,52 % (n = 61) a chlapci 

z RV v 44,04 % (n = 85). 

 

Tabulka 8 Genderové rozložení souboru respondentů 

 
Absolutní četnost Relativní četnost 

DD RV DD RV 

Dívky 73 108 54,48 % 55,96 % 

Chlapci 61 85 45,52 % 44,04 % 

Celkem 134 193 100 % 100 % 

 

V době probíhajícího sběru dat měli respondenti dokončené základní vzdělání, a tak jsme 

se tedy dotazovali na jakém typu střední školy se dále vzdělávají. Výsledky jsou uvedeny 

v Grafu 6, z něhož je patrné, že největší zastoupení mají respondenti vzdělávající se na středních 

odborných školách 56,57 % (n = 185). Na dalších místech evidujeme střední odborná učiliště 

37,62 % (n = 123), gymnázia (n = 17; 5,20 %) a lycea (n = 2; 0,61 %). 
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Graf 6 Rozložení respondentů dle typu SŠ  

 

Při bližším porovnání obou skupin jsme zjistili, že v rámci jednotlivých typů středních škol 

je rozložení významně rozdílné, a proto je dále blíže specifikujeme.  

Studium zakončené získáním výučního listu prezentuje z celkového počtu respondentů 

z DD 76,87 % (n = 103) oproti 10,36 % (n = 20) zastoupení respondentů z rodinné výchovy. 

U vzdělání zakončeného maturitou jsme zjistili, že z celkového počtu respondentů z rodinné 

výchovy se jedná o 89,64 % (n = 173) respondentů, oproti 23,13 % (n = 31) respondentů 

z dětských domovů, kteří označili tuto variantu.  

 

7.4.4 Výsledky druhé fáze výzkumu 

Vybrané obecné dovednosti a měkké kompetence, na něž jsme zaměřili pozornost a dále 

se jimi statisticky zabýváme, vyvstaly z teoretické analýzy kompetencí a z úvodního 

kvalitativního šetření, tedy odpovědí personalistek a HR manažerek. Výsledky jsou 

prezentovány v souladu s výzkumnými otázkami, které byly definovány pro tuto část výzkumu. 

 

7.4.4.1 Statistické porovnání sebeposouzení obecných dovedností (DVO4) 

První část výsledků se vztahuje k obecným dovednostem. Dle MPSV (2017) představují 

obecné požadavky potřebné pro výkon práce, ale zcela výhradně nesouvisejí s konkrétní 

profesí. Vzhledem k jejich průřezovému charakteru a přenositelnosti napříč obory nás z důvodu 

uplatnitelnosti na trhu práce zajímalo jejich subjektivní hodnocení z pohledu respondentů, kteří 

část nebo celé své dospívání prožili v DD a současně u jejich vrstevníků vyrůstajících 
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v rodinách. Tvrzení, ze kterých měli respondenti na výběr a na jejich základě se měli hodnotit, 

se sestávaly z nabídky odstupňovaných úrovní obecných dovedností, jež jsou charakterizovány 

v CDK. Nejednalo se však o jejich doslovný přepis, neboť naší snahou bylo přiblížit deskriptory 

(charakteristiku) dané úrovně co nejvíce věkové skupině respondentů. Pro jednotlivé 

dovednosti byly formulovány nulové a alternativní hypotézy. 

 

Počítačová způsobilost 

Počítačovou způsobilostí se z obecného hlediska myslí způsobilost k ovládání a využívání 

počítače a schopnost orientovat se v různých oblastech práce s počítačem. Počítačově gramotný 

jedinec umí využívat technologie pro svůj profesní i osobní život takovým způsobem, že se 

necítí být počítačově handicapovaný. Z hlediska vstupu na trh práce jsou počítačové dovednosti 

vysoce poptávané také u studentů (ČSÚ, 2019).  

Počítačová způsobilost byla posuzována ve čtyřech úrovních (položka č. 6 dotazníku). 

Možnosti odpovědí se shodují s úrovněmi uváděnými v autonomním systému pro správu 

znalostí, dovedností a měkkých kompetencí, jehož garantem je MPSV.  

V Tabulce 9 a v Grafu 7 úroveň 1 značí nejvyšší úroveň při subjektivním hodnocení 

kompetence (komplexní ovládání počítače), úroveň 4 značí nejméně rozvinutou úroveň 

kompetence (neznalost práce s počítačem). Tato logika „školního známkování“ umožnila 

zpracovat naměřené hodnoty jako ordinální proměnné. 

 

Popisná charakteristika 

Tabulka 9 Sebeposouzení počítavých dovedností 

 
Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 13 9,7 78 58,21 37 27,61 6 4,48 

RV 31 16,06 128 66,32 34 17,62 0 0 

 

Z Tabulky 9 vyplývá, že z nabízených možností odpovědí, zvolili respondenti z obou 

skupin (DD = 58,21 %; RV = 66,32 %) nejčastěji možnost: Ovládám běžné programy, jako je 

např. vytváření souborů v textových editorech, manipulace se soubory (vyhledávání, 



 

115 

kopírování, ukládání, přesun, mazání), tvorba tabulek, využití e-mailu a internetu, která 

v Tabulce 9 odpovídá Úrovni 2. 

 

Testování nulové hypotézy 

H10: Mezi mladistvými ve věku 15–19 let z DD a rodinné výchovy neexistuje statisticky 

významný rozdíl v subjektivním hodnocení počítačových dovedností.  

H1: Mezi mladistvými ve věku 15–19 let z DD a rodinné výchovy existuje statisticky 

významný rozdíl v subjektivním hodnocení počítačových dovedností. 

 

Analogicky lze nulovou hypotézu vymezit tak, že mediány hodnot u obou zkoumaných 

proměnných jsou si rovny. Zjištěné hodnoty pro Mann-Whitney U test jsou U = 10580,50, z = 

2,80, p = 0,001, z čehož vyplývá, že je možné zamítnout nulovou hypotézu. Docházíme 

k závěru, že existuje statisticky významný rozdíl v subjektivním hodnocení počítačových 

dovedností v neprospěch respondentů z DD. Pro oblasti kompetencí, u kterých se prokáží 

statisticky významné rozdíly uvádíme i koeficient η², tedy sílu účinku, která v tomto případě 

činí η² = 0,02 a odpovídá slabé síle účinku. Celou situaci prezentujeme na základě kvartilového 

grafu. 

 

 

 

Graf 7 Kvartilový graf k výsledkům počítačové způsobilosti 
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Současně je možné si v grafu povšimnout v podstatě shodujícího se mediánu, přičemž ke 

znatelnému posunu došlo u nejvyšší hodnoty, která není odlehlým pozorováním u skupiny DD 

a jsou na krabicovém grafu označeny anténami nebo vousy (Hendl, 2012). Respondenti z DD 

oproti kontrolní skupině uvádějí i možnost, že počítač vůbec neovládají, případně že ovládají 

jen základní funkce. V tomto případě tedy dochází k zamítnutí nulové hypotézy.  

 

Jazyková způsobilost v češtině  

Další porovnávanou obecnou dovedností byla jazyková způsobilost v češtině (položka č. 7 

dotazníku). Jazyk a jazyková komunikace tvoří jednu ze vzdělávacích oblastí RVP, přičemž 

každá z těchto oblastí obsahuje charakteristiku a cílové zaměření vzdělávací oblasti, včetně 

celkového vzdělávacího obsahu. Pojetí v RVP jsou závislá na jejich konkrétních zpracováních 

buď pro gymnázia, nebo jednotlivé obory, v nichž je obsah vzdělávání koncipován 

nadpředmětově. „Pokud budeme o dovednostech v českém jazyce hovořit obecně, je cílem 

jazykového vzdělávání zejména snaha rozvíjet komunikační dovednosti žáků, začlenit jazykové 

návyky do mimoškolních souvislostí a rozvíjet čtenářskou gramotnost“ (MŠMT, 2009, s. 12).  

Vzhledem k tomu, že z úvodní fáze výzkumu vyplynulo, že klíčovou dovedností v českém 

jazyce je porozumění psanému textu, a že komunikační dovednosti jsou v CDK zahrnuty do 

tzv. měkkých kompetencí, sledoval dotazník tuto oblast. 

Jazyková způsobilost v češtině byla posuzována ve třech úrovních, kdy 1 = nejvyšší 

úroveň, 2 = střední úroveň, 3 = nejnižší úroveň. 

 

Popisná charakteristika 

Tabulka 10 Sebeposouzení jazykové způsobilosti v češtině  

 
Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

N [%] N [%] N [%] 

DD 7 5,22 41 30,60 86 64,18 

RV 14 7,25 77 39,90 102 52,85 

 

Z Tabulky 10 vyplývá, že u sebeposouzení jazykové způsobilosti v češtině byli respondenti 

spíše kritičtí, neboť se ve svých výběrech odpovědí pohybovali zejména na Úrovni 2 a 3 
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(DD = 30,60 % a 64,18 %; RV 39,90 % a 52,85 %). S tvrzením: Rozumím náročným odborným 

textům, bez problémů komunikuji i ve složitých situacích se ztotožnilo pouze 5,22 % z DD 

a 7,25 % z RV. 

 

Testování hypotéz 

K dané oblasti zkoumání byla vytvořena následující nulová a alternativní hypotéza: 

H20: Mezi mladistvými ve věku 15–19 let z DD a rodinné výchovy neexistuje statisticky 

významný rozdíl v subjektivním hodnocení jazykové způsobilosti v češtině.  

H2: Mezi mladistvými ve věku 15–19 let z DD a rodinné výchovy existuje statisticky 

významný rozdíl v subjektivním hodnocení jazykové způsobilosti v češtině. 

 

Zjištěné hodnoty při porovnání obou skupin za použití Mann-Whitney U testu byly v tomto 

případě U = 11448,50, z = 1,76, p = 0,044, η² = 0,01. Existuje statisticky významný rozdíl mezi 

respondenty z DD a RV v neprospěch respondentů z DD. Nulovou hypotézu je možné 

zamítnout, je však třeba mít při interpretaci výsledku na zřeteli, že koeficient účinku je poměrně 

slabý, což se promítá také do kvartilového grafu. 

 

 

 

Graf 8 Kvartilový graf k výsledkům jazykové způsobilosti v češtině  
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Jazyková způsobilost v angličtině 

Poslední obecnou dovedností je jazyková způsobilost v angličtině (položka č. 8 dotazníku). 

Při definování jednotlivých úrovní tato část dotazníku vychází z databáze společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. „Tento rámec poskytuje obecný základ pro 

vypracování jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé 

Evropě“ (MŠMT, 2021). Jednotlivě popsané kategorie definují, co se musí žáci naučit, aby 

mohli užívat cizího jazyka ke komunikaci a jaké znalosti a dovednosti je zapotřebí rozvíjet. 

Konkrétní rozvržení úrovně této způsobilosti bylo následující: 1 = C2, 2 = C1, 3 = B2, 4 = B1, 

5 = A2, 6 = A1, 7 = Neznám žádný cizí jazyk. 

 

Popisná charakteristika 

Tabulka 11 Sebeposouzení jazykové způsobilosti v angličtině 

 
C2 C1 B2 B1 A2 A1 NEZNÁM 

N [%] N [%] N [%] N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 0 0 4 2,99 1 0,75 18 13,44 24 17,91 65 48,5 22 16,42 

RV 3 1,55 5 2,59 16 8,29 46 23,83 40 20,73 48 24,87 35 18,14 

 

Z Tabulky 11 vyplývá, že respondenti z rodinné výchovy, oproti respondentům z DD, 

volili hodnocení ze všech úrovní evropského referenčního rámce pro jazyky. Na úrovni C2 se 

hodnotili tři respondenti z RV (1,55 %), této úrovni odpovídá tvrzení: Rozumím všemu, co čtu 

a slyším, vyjadřuji se přesně a plynule s využitím pestré slovní zásoby, dokážu přesně slovem 

i písmem vystihnout podstatu mluvených i psaných zdrojů. S tvrzením: Neznám žádný cizí 

jazyk se u stejné skupiny ztotožnilo 35 respondentů (18,14 %).  

Skupina mladých lidí z DD se v 48,5% (n = 65) pohybovala na úrovni A1 a v rámci CDK 

se řadila na základní úroveň jazykových dovedností v angličtině. Následovala úroveň A2 (n = 

24; 17,91 %) a úroveň B1 (n = 18; 13,44 %). Rozdíl mezi skupinami respondentů je patrný na 

hodnotě, u níž se ovšem ještě nejedná o odlehlé pozorování, kde skupina respondentů z RV 

subjektivně hodnotila své obecné dovednosti v anglickém jazyce dokonce na úrovni C2, při 

současném zařazení v CDK do vysoké úrovně způsobilosti. Zásadní odlišnost je ale patrná 

zejména u masivnější volby úrovně A1(základní znalost) u skupiny respondentů z DD (48,5 % 

versus 24,87 %). 
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Testování hypotéz 

H30: Mezi mladistvými ve věku 15–19 let z DD a rodinné výchovy neexistuje statisticky 

významný rozdíl v subjektivním hodnocení jazykové způsobilosti v angličtině.  

H3: Mezi mladistvými ve věku 15–19 let z DD a rodinné výchovy existuje statisticky 

významný rozdíl v subjektivním hodnocení jazykové způsobilosti v angličtině. 

 

Hodnoty byly v tomto případě U =10247,00, z = 3,19, p = 0,001, η² = 0,03 a je tedy možné 

zamítnout nulovou hypotézu, přičemž koeficient účinku je opět slabý. Respondenti z DD 

posuzují svoje znalosti cizího jazyka hůře než respondenti z RV. Výsledky ověřené za využití 

Mann-Whitney U testu uvádíme v kvartilovém grafu. 

 

 

 

Graf 9 Kvartilový graf k výsledkům jazykové způsobilosti v angličtině 

 

7.4.4.2 Statistické porovnání sebeposouzení měkkých kompetencí (DVO5) 

Druhá část dotazníkového šetření se vztahuje k měkkým kompetencím, které by neměly 

být na úkor odborných znalostí a obecných dovedností opomíjeny při přípravě na úspěšný vstup 

na trh práce. Dle MPSV (2017) za takové kompetence považujeme komplexní schopnosti 

člověka, jež jsou potřebné nejen pro kvalitní výkon jednotky práce, ale jsou významné 

i k zvládnutí celé řady většinou nepředvídatelně se měnících požadavků v průběhu života v 21. 

století. Především s ohledem na jejich přenositelnost napříč obory jsme se zajímali o to, jak 
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budou měkké kompetence zjištěné z kvalitativní části výzkumu subjektivně hodnotit jednotlivé 

skupiny respondentů. 

Pro následné porovnání skupin bylo nutné vycházet nejen z deskriptorů CDK, ale také 

z konkrétní úrovně, kterou budeme u respondentů porovnávat. Na rozdíl od odborných 

dovedností a znalostí, které se dají relativně jednoduše změřit zadaným testem, byla pro měkké 

kompetence zvolena úroveň, jež na základě daného rozsahu a hloubky odpovídá kompetenci 

vyžadované pro výkon jednotky práce shodné úrovni obecných dovedností. V tomto případě 

tedy běžná úroveň měkkých kompetencí požadovaná na trhu práce dosahuje dle výsledku první 

fáze šetření u personalistů a HR manažerů úrovně 3, tedy střední úroveň.  

Deskriptory pro zvolenou úroveň byly upraveny vždy do tří tvrzení, tím vznikla pro každou 

kompetenci třípoložková baterie. Respondenti u každé položky na Likertově škále uváděli míru 

souhlasu, kdy 1 = ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = ne. Přístup k utváření položek dotazníku 

byl zvolen záměrně, a to z toho důvodu, aby výroky obsáhly všechny deskriptory z CDK 

a současně aby byly pro danou věkovou kategorii respondentů pochopitelné.  

 

Efektivní komunikace 

Efektivní komunikací je v rámci CDK myšleno, že jedinec dokáže jasně a srozumitelně 

formulovat své myšlenky, a to jak v mluvené, tak písemné podobě. Dokáže naslouchat jiným 

lidem, ale také tolerovat jejich názory a svým projevem umí ostatní zaujmout. V dotazníku je 

tato kompetence sledována položkami č. 9, 10 a 11.  
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Popisná charakteristika 

Tabulka 12 Sebeposouzení efektivní komunikace  

Položka 9: Zvládám jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky v mluvené i 

písemné podobě 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 54 40,30 56 41,79 17 12,69 7 5,22 

RV 70 36,27 84 43,52 39 20,21 0 0 

Položka 10: Naslouchám názorům ostatních a dokáži jejich názory tolerovat 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 65 48,51 43 32,09 23 17,16 3 2,24 

RV 85 44,04 101 52,33 7 3,63 0 0 

Položka 11: Dokáži svým projevem zaujmout a v dané situaci působím sebevědomě 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 45 33,58 52 38,81 30 22,39 7 5,22 

RV 35 18,13 77 39,90 70 36,27 11 5,70 

 

Z tabulky 12 a Grafu 10 je patrné, že největší rozdíly vykazuje položka 10, u které 

respondenti z DD volili variantu ne a spíše ne v 19,4%, zatímco respondenti z RV pouze ve 

3,63%. Až testování hypotéz ukáže, zda se tento rozdíl promítá do celkových výsledků škály 

efektivní komunikace. 

 

Testování hypotéz 

Pro jednotlivé měkké kompetence byly formulovány nulové a alternativní hypotézy. 

H40: Úroveň efektivní komunikace se u respondentů z DD a rodinné výchovy neliší. 

H4: Úroveň efektivní komunikace se u respondentů z DD a rodinné výchovy liší. 

 

Zjištěné hodnoty pro Mann-Whitney U test jsou U = 109500,50, z = -1,58, p = 0,091. Není 

tedy možné zamítnout nulovou hypotézu a docházíme k závěru, že není statisticky významný 

rozdíl v subjektivním hodnocení úrovně efektivní komunikace mezi respondenty z DD a RV. 

Situaci prezentujeme na základě kvartilového grafu (Graf 10). 



 

122 

 

 

Graf 10 Kvartilový graf k výsledkům efektivní komunikace 

 

Kooperace 

Druhou ze zkoumaných měkkých kompetencí byla kooperace. Kooperací se v CDK 

rozumí, aktivní spolupráce v rámci určité skupiny, dále také to, že se jedinec do činnosti uvnitř 

skupiny ochotně zapojuje a že v rámci ní dokáže respektovat názory dalších členů. 

Kompetenci kooperovat sledovaly v dotazníku položky č. 12, 13, 14.  
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Popisná charakteristika 

Tabulka 13 Sebeposouzení kooperace  

Položka 12: Při práci ve skupině aktivně spolupracuji se všemi jejími členy 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 63 47,01 49 36,57 14 10,45 8 5,97 

RV 68 35,23 75 38,66 50 25,91 0 0 

Položka 13: Pokud je vykonávána nějaká činnost ve skupině, ochotně se do ní 

zapojuji 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 52 38,81 48 35,82 21 15,67 13 9,70 

RV 68 35,23 75 38,86 50 25,91 0 0 

Položka 14: V rámci skupiny respektuji názory ostatních členů a výsledky jejich úsilí 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 66 49,25 48 35,82 17 12,69 3 2,24 

RV 108 55,96 77 39,9 8 4,14 0 0 

 

Z tabulky 13 plyne, že respondenti z dětských domovů na Likertově škále zaznamenali 

u položek 12, 13, 14 také možnost ne, zatímco respondenti z rodinné výchovy tuto krajní 

hodnotu ani jednou nevolili. Došlo tak k posunutí odlehlých hodnot, které znázorňuje Graf 11.  

 

Testování hypotéz 

Také v tomto případě jsme pro porovnání obou skupin využili Mann-Whitney U test 

a formulovali nulovou a alternativní hypotézu: 

H50: Úroveň kooperace (spolupráce) se u respondentů z DD a rodinné výchovy neliší. 

H5: Úroveň kooperace (spolupráce) se u respondentů z DD a rodinné výchovy liší. 

 

Odpovídající hodnoty jsou v tomto případě U = 115115,50, z = -0,29, p = 0,755, a proto 

není možné zamítnout nulovou hypotézu na pětiprocentní hladině významnosti.  
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Graf 11 Kvartilový graf k výsledkům kooperace 

 

Flexibilita 

Flexibilita je chápána v CDK jako kompetence přizpůsobit se prostředí ve kterém člověk 

pracuje, ale také to, že je jedinec schopná překonávat stereotypy a nebrání se novým metodám 

a postupům, kdy pro něho tyto změny nepředstavují větší míru stresu.  

Flexibilitu sledovaly v dotazníku položky č. 15, 16, 17. 
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Popisná charakteristika 

Tabulka 14 Sebeposouzení flexibility  

Položka 15: Změny pro mě nepředstavují stres a zvládám je bez problémů 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 34 25,37 41 30,6 43 32,09 16 11,94 

RV 39 20,21 62 32,12 65 33,68 27 13,99 

Položka 16: Dokáži se přizpůsobit prostředí ve kterém se učím/pracuji 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 60 44,78 56 41,79 13 9,7 5 3,73 

RV 65 33,68 91 47,15 34 17,62 3 1,55 

Položka 17: Jsem schopný překonávat stereotypy a nebráním se novým metodám a 

postupům 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 50 37,31 52 38,81 23 17,16 9 6,72 

RV 75 38,86 94 48,71 24 12,43 0 0 

 

Z Tabulky 14 plyne, že úroveň posouzení flexibility se u námi zkoumaných skupin 

respondentů ve většině voleb výrazně neliší. Větší rozdíl, 11 %, vykazuje volba ano u položky 

16, která naznačuje, že se respondenti z DD lépe přizpůsobují prostředí, ve kterém se učí 

a pracují. Naopak v položce 17 nasvědčuje volba spíše ano větší ochotě (o 9 %) překonávat 

stereotypy a nebránit se novým postupům u respondentů z RV. 

 

Testování hypotéz 

V případě hodnocení flexibility došlo stejně jako v předešlých případech k porovnání 

skupin, kdy jsme nulovou a alternativní hypotézu pro tuto kompetenci formulovali následovně.  

H60: Úroveň flexibility se u respondentů z DD a rodinné výchovy neliší. 

H6: Úroveň flexibility se u respondentů z DD a rodinné výchovy liší. 

 

Testuje se nulová hypotéza, přičemž hodnoty byly U = 113393,00, z = -0,68, p = 0,468. 

Hodnota statistické významnosti testu je tak vyšší než hladina testu, a proto nemůžeme 
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zamítnout nulovou hypotézu, která říká, že neexistuje statisticky významný rozdíl. Výsledky 

prezentujeme na kvartilovém grafu níže (Graf 12). 

 

 

 

Graf 12 Kvartilový graf k výsledkům flexibility 

 

Samostatnost 

Následující měkká kompetence se zabývá samostatností. Samostatnost je v CDK 

prezentována spolehlivostí při plnění zadaných úkol, prosazením se při vyjádření názoru, který 

je odlišný od ostatních a také vlastní iniciativou při plnění úkolů. Také z kvalitativního šetření 

jednoznačně vyplynulo, že schopnosti vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně a vytrvale 

na nějakém úkolu, nezávisle na rozhodování dalších osob je přiřazována zaměstnavateli vysoká 

míra důležitosti. Kompetence k samostatnosti figuruje dle personalistů na předních příčkách 

požadavků u budoucích zaměstnanců.  

Samostatnost sledovaly v dotazníku položky č. 18, 19, 20.  
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Popisná charakteristika 

Tabulka 15 Sebeposouzení samostatnosti  

Položka 18: Samostatně a spolehlivě plním všechny zadané úkoly 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 27 20,15 57 42,54 41 30,60 9 6,71 

RV 46 23,83 101 52,34 42 21,76 4 2,07 

Položka 19: Dokáži vyjádřit svůj názor, i když je odlišný od názoru ostatních 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 70 52,24 44 32,84 11 8,21 9 6,71 

RV 64 33,16 65 33,68 35 18,13 29 15,03 

Položka 20: Při plnění úkolu dokáži řídit sám sebe, nepotřebuji být veden další 

osobou 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 44 32,84 52 38,80 29 21,64 9 6,72 

RV 46 23,83 75 38,86 49 25,39 23 11,92 

 

Z Tabulky 15 plyne, že ve škále Samostatnost se vymyká položka č. 18, ve které děti z DD 

méně souhlasí s tím, že jsou schopni samostatně a spolehlivě plnit všechny zadané úkoly (ne 

a spíše ne volilo celkem 37,31 % respondentů z DD versus 23,83 % z RV). V položce 19 

naopak respondenti z RV hůře vyjadřují odlišné názory od názoru ostatních (33,16 % versus 

14,92 %). Pro tuto kompetenci měřenou v celé škále jsme rovněž vymezili nulovou 

a alternativní hypotézu. 

 

Testování hypotéz 

H70: Úroveň samostatnosti se u respondentů z DD a rodinné výchovy neliší. 

H7: Úroveň samostatnosti se u respondentů z DD a rodinné výchovy liší. 

 

Vzhledem k výsledným hodnotám, které činily U = 105439,50, z = -2,51, p = 0,008, η² = 

0,02 zamítáme nulovou hypotézu na pětiprocentní hladině významnosti a je tedy možné tvrdit, 

že v subjektivním hodnocení úrovně samostatnosti se respondenti z dětských domovů a rodinné 
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výchovy liší, přičemž respondenti z DD se posuzují v oblasti samostatnosti lépe než 

respondenti z RV, avšak se slabou sílou účinku. 

 

 

 

Graf 13 Kvartilový graf k výsledkům samostatnosti 

 

Řešení problémů 

Řešení problémů je v českém prostředí vykládáno nejen v užším pojetí jako měkká 

kompetence dle CDK, ale i jako jedna z klíčových kompetencí. S tímto širším pojmem se 

obvykle setkáváme v pedagogice, kde je považována za tzv. nadpředmětovou kompetenci, 

která se může rozvíjet v jakékoliv oblasti lidského konání. Jako klíčová kompetence se objevuje 

v RVP pro všechny stupně vzdělávání, a to i v oblasti celoživotního učení, kde bývá součástí 

dalšího vzdělávání či rekvalifikace (Belz & Siegriest, 2001; Knecht et al., 2010). Jak konstatuje 

Van Damme (2017), v současném nestabilním, nejistém a složitém světě, bude kompetence 

k řešení problémů stále více potřebná.  

Kompetenci k řešení problémů sledovaly položky dotazníku 21, 22, 23. 
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Popisná charakteristika 

Tabulka 16 Sebeposouzení kompetence k řešení problémů 

Položka 21: Pokud nastane problém přistupuji k němu aktivně a snažím se ho 

vyřešit samostatně 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 48 35,82 56 41,79 26 19,40 4 2,99 

RV 63 32,64 97 50,26 33 17,10 0 0 

Položka 22: Problémy dokáži systematicky řešit a do budoucna jim předcházet 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 41 30,6 44 32,83 33 24,63 16 11,94 

RV 24 12,44 111 57,51 50 25,91 8 4,14 

Položka 23: V případě potřeby dokáži řešit problém týmově 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 45 33,58 51 38,06 24 17,91 14 10,45 

RV 51 26,43 87 45,08 50 25,90 5 2,59 

 

Z Tabulky 16 plyne, že mezi mladými lidmi z DD a RV není při posuzování kompetence 

k řešení problémů u jednotlivých položek výrazný rozdíl. U položky 22 zaměřující se na 

předcházení problémům do budoucna se respondenti z DD posuzují mírně hůře (36,57 % volilo 

z nabídky ne a spíše ne, versus 30,05 % z RV).  

 

Testování hypotéz 

Na základě výše zmíněného definujeme hypotézy následovně: 

H80: Úroveň kompetence k řešení problémů se u respondentů z DD a rodinné výchovy 

neliší. 

H8: Úroveň kompetence k řešení problémů se u respondentů z DD a rodinné výchovy liší. 

 

K daný hypotézám dále prezentujeme zjištěné výsledky, které činí U = 113280,00, z = -

0,71, p = 0,448. Na základě zjištěných hodnot pro Mann-Whitney U test docházíme k závěru, 

že není možné zamítnout nulovou hypotézu. Situaci doplňuje kvartilový graf. 
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Graf 14 Kvartilový graf k výsledkům kompetence k řešení problémů 

 

Aktivní přístup  

Předposlední měkkou kompetencí potřebnou pro trh práce, kterou jsme podrobili 

statistickému testování, je úroveň aktivního přístupu. Jedná se o přirozený zájem o dění kolem 

sebe, ale také schopnost překonávat překážky a setrvat v činnosti i přes zjevný neúspěch. 

Porovnáním postojů k této kompetenci u vybraných skupin respondentů zjišťujeme, zda se 

v dané míře svého rozvoje a preferenci něco aktivně dělat nad rámec povinností, požadavků 

a očekávání liší či nikoliv.  

Aktivní přístup sledovaly položky dotazníku 24, 25, 26. 
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Popisná charakteristika 

Tabulka 17 Sebeposouzení aktivního přístupu 

Položka 24: Zajímám se o společenské dění kolem sebe 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 36 26,87 48 35,82 27 20,15 23 17,16 

RV 61 31,61 54 27,98 53 27,46 25 12,95 

Položka 25: Jsem schopný překonávat překážky a pokračovat v činnosti i přes 

neúspěch a komplikace 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 53 39,55 48 35,82 23 17,17 10 7,46 

RV 39 20,21 109 56,48 38 19,69 7 3,62 

Položka 26: Sám se aktivně učím novým věcem, aniž by mi to někdo přikázal 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 44 32,84 47 35,07 23 17,16 20 14,93 

RV 43 22,28 95 49,22 42 21,76 13 6,74 

 

Z Tabulky 17 plyne, že mladí lidé z DD se více zajímají o společenské dění kolem nich, 

kdy možnost ano nebo spíše ano volilo 62,62 % respondentů versus 59,59 % z RV. U dalších 

dvou položek zaměřujících se na to, zda jsou mladí lidé schopni překonávat překážky i přes 

možný neúspěch či se aktivně učí novým věcem, vyznívají výsledky lépe pro mladé lidi z RV, 

kdy možnost ano nebo spíše ano volilo 76,69 % (položka 25) a 71,50 % (položka 26) versus 

75,37 % (položka 25) a 67,91 % (položka 26) respondentů z DD. Pro tuto kompetenci jsme 

rovněž vymezili nulovou a alternativní hypotézu. 

 

Testování hypotéz 

K danému testování byla stanovena nulová a alternativní hypotéza: 

H90: Úroveň aktivního přístupu se u respondentů z DD a rodinné výchovy neliší. 

H9: Úroveň aktivního přístupu se u respondentů z DD a rodinné výchovy liší. 
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Ověřili jsme skutečnost, zda je mezi sledovanými skupinami statisticky významný rozdíl. 

Hodnoty byly U = 112027,50, z = -1,00, p = 0,293. Nelze tedy zamítnout nulovou hypotézu na 

pětiprocentní hladině významnosti.  

 

 

 

Graf 15 Kvartilový graf k výsledkům aktivního přístupu 

 

Zvládání zátěže 

Účinky každodenní zátěže mají řadu negativních vlivů dopadajících nejen na náš osobní, 

ale i pracovní života, a proto je nutné se těmto změnám neustále přizpůsobovat. Kompetence 

ke zvládání zátěže se tak pro budoucí zaměstnavatele jeví jako velice důležitá u kandidátů na 

pracovní pozici. Tato skutečnost byla potvrzena i kvalitativním šetřením, a proto jsme se 

v rámci online dotazníku (položky 27, 28, 29) zaměřili rovněž na úroveň kompetence, u níž 

jsme zjišťovali, jak respondenti zvládají zátěžové situace, zda se nevyhýbají výzvám a dokáží 

akceptovat změny a přizpůsobit se jim.  
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Popisná charakteristika 

Tabulka 18 Sebeposouzení zvládání zátěže 

Položka 27: V náročných situacích ztrácím kontrolu nad svými emocemi 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 44 32,83 36 26,87 40 29,85 14 10,45 

RV 87 45,08 47 24,35 48 24,87 11 5,70 

Položka 28: Dokáži se vyrovnat s neúspěchem, chápu jej jako součást života 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 51 38,06 51 38,06 21 15,67 11 8,21 

RV 44 22,80 103 53,37 43 22,28 3 1,55 

Položka 29: Akceptuji změny a dokáži se jim přizpůsobit 

 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

N [%] N [%] N [%] N [%] 

DD 56 41,79 52 38,81 17 12,69 9 6,71 

RV 49 25,39 111 57,51 33 17,10 0 0 

 

Z Tabulky 18 plyne, že mladí lidé z DD a z RV se liší nejvíce u položky 27. Možnost ano 

nebo spíše ano volilo necelých 59,7 % respondentů z DD, z RV pak 69,43 %. Hodnoty ne 

a spíše ne volilo z DD 40,3 % a z RV 30,57 %.  

 

Testování hypotéz 

Nulová a alternativní hypotéza pro kompetenci zvládání zátěže byla stanovena takto: 

H100: Úroveň kompetence ke zvládání zátěže se u respondentů z DD a rodinné výchovy 

neliší. 

H10: Úroveň kompetence ke zvládání zátěže se u respondentů z DD a rodinné výchovy 

liší. 

 

Pro porovnání obou skupin byl použit Mann-Whitney U test. Hodnoty byly v tomto případě 

U = 115431,50, z = -0,22, p = 0,818, a tak není možné zamítnout nulovou hypotézu, kdy 

kvartilový graf níže značí odlišnosti v odpovědích obou skupin.  
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Graf 16 Kvartilový graf k výsledkům kompetence ke zvládání zátěže 
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V následující Tabulce 19 zpřehledňujeme výstupy této části výzkumu z hlediska testování 

nulových hypotéz. 

 

Tabulka 19 Přehled výsledků z hlediska testování nulových hypotéz 
 

Nulová hypotéza Závěr 

H10: Mezi mladistvými ve věku 15–19 let z DD a rodinné 

výchovy neexistuje statisticky významný rozdíl v subjektivním 

hodnocení počítačových dovedností. 

Je možné zamítnout. 

H20: Mezi mladistvými ve věku 15–19 let z DD a rodinné 

výchovy neexistuje statisticky významný rozdíl v subjektivním 

hodnocení jazykové způsobilosti v češtině. 

Je možné zamítnout. 

H30: Mezi mladistvými ve věku 15–19 let z DD a rodinné 

výchovy neexistuje statisticky významný rozdíl v subjektivním 

hodnocení jazykové způsobilosti v angličtině.  

Je možné zamítnout. 

H40: Úroveň efektivní komunikace se u respondentů z DD a 

rodinné výchovy neliší. 
Není možné zamítnout. 

H50: Úroveň kooperace (spolupráce) se u respondentů z DD a 

rodinné výchovy neliší. 
Není možné zamítnout. 

H60: Úroveň flexibility se u respondentů z DD a rodinné 

výchovy neliší. 
Není možné zamítnout. 

H70: Úroveň samostatnosti se u respondentů z DD a rodinné 

výchovy neliší. 
Je možné zamítnout. 

H80: Úroveň kompetence k řešení problémů se u respondentů 

z DD a rodinné výchovy neliší. 
Není možné zamítnout. 

H90: Úroveň aktivního přístupu se u respondentů z DD a rodinné 

výchovy neliší. 
Není možné zamítnout. 

H100: Úroveň kompetence ke zvládání zátěže se u respondentů 

z DD a rodinné výchovy neliší. 
Není možné zamítnout. 
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7.4.4.3 Konzultace profesní volby s osobami z okolí dospívajícího (DVO6) 

Hlavním obsahem profesní orientace je podle Průchy, Walterové a Mareše (2003, s. 181) 

utváření a rozvíjení reálného profesního cíle a perspektivy mladého člověka a vlastností 

a schopností významných pro proces volby povolání, jeho vykonávání a eventuálně 

rekvalifikace. První volba povolání probíhá v nelehké době fyzického a psychického dospívání 

(14–15 let), kdy se u mladistvých projevuje nízká úroveň sebehodnocení a samotnou volbu 

vnímají jako silný stresový faktor. Proto z různých důvodů hledají před volbou povolání pomoc 

ve svém okolí. Taxová (1987, s. 142) říká, že děti mohou být nejisté, nerozhodné, úzkostné, ale 

na druhou stranu mohou pouze hledat potvrzení a podporu svých konkrétních představ 

a rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že respondenty dotazníkového šetření tvořili budoucí 

absolventi středních škol, kteří stojí před dalším rozhodováním o své studijní či profesní dráze, 

zaměřili jsme položky č. 30, 31 dotazníku na to, zda volbu povolání s někým ze svého okolí 

konzultovali. V této položce dotazníku mohli respondenti využít možnosti výběru více 

možností. Z tohoto důvodu je součet jejich relativních četností vyšší než 100 %.  

 

Popisná charakteristika 

Tabulka 20 Konzultace profesní volby s osobou z okolí dospívajícího 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

DD RV Celkem DD RV 
V celém 

souboru 

Rodiče 20 101 121 14,93 52,33 37,00 

Příbuzní 22 50 72 16,42 25,91 22,02 

Učitel ve škole 39 37 76 29,11 19,17 23,24 

Výchovný poradce 32 0 32 23,88 0 9,79 

Psycholog 9 8 17 6,72 4,15 5,20 

Kariérový poradce 9 8 17 6,72 4,15 5,20 

S nikým jsem se neradil 34 50 84 25,37 25,91 25,69 

Někdo jiný: 57 27 84 42,54 13,99 25,69 

Vychovatel 24 0 24 17,91 0 7,34 

Teta / strýc v DD 19 0 19 14,18 0 5,81 

Ředitelka DD 2 0 2 1,49 0 0,61 

Sociální pracovnice  2 0 2 1,49 0 0,61 

Sourozenec 2 0 2 1,49 0 0,61 

Kamarádi 3 11 14 2,24 5,7 4,28 

Partner / partnerka 2 11 13 1,49 5,7 3,98 

Neuvedeno 5 7 12 3,73 3,63 3,67 
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Tabulka 20 názorně prezentuje varianty odpovědí, kdy respondenti z RV v největším 

zastoupení 52,33 % (n = 101) uvedli, že se o volbě povolání radili s rodiči. Ti jsou následování 

příbuznými (n = 50, 25,91 %) a učiteli ve škole (n = 37; 19,17 %). Naproti tomu volby rodičů 

a příbuzných jsou u respondentů z DD výrazně nižší (14,93 % resp. 16,42 %). Touto skupinou 

respondentů jsou nejvíce uvádění pracovníci z dětských domovů – vychovatelé / tety / strýcové 

z DD (n = 43; 32,09 %). Pro autentičnost odpovědí jsme je do Tabulky 20 zanesli tak, jak byly 

respondenty z DD skutečně zaznamenány. Zajímavým zjištěním u respondentů z DD je, že 

z nabízených osob v četnosti odpovědí respondentů zastávají druhou nejvyšší pozici učitelé 

(n = 39; 29,11 %). Na třetí místo se řadí výchovný poradce (n = 32; 23,88 %), kterého ze 

skupiny z RV nevolil nikdo. Téměř shodně uvedli respondenti z obou skupin, že se s nikým 

neradili (DD: n = 34; 25,37 %; RV: n = 50; 25,91 %).  

 

7.4.4.4 Připravenost pro přechod na trh práce (DVO7) 

Subjektivní posouzení připravenosti pro trh práce sledovala položka č. 32 dotazníku. 

Z následujících výsledků prezentovaných je patrné hodnocení aspektu připravenosti na trh 

práce u obou skupin.  

 

Popisná charakteristika 

Tabulka 21 Připravenost přechodu na trh práce  

 

Absolutní četnost Relativní četnost 

DD RV DD RV 

Cítím se připraveně 43 41 32,1 % 21,2 % 

Mám pochybnosti o tom, jestli jsem 

dostatečně připravený 
65 104 48,5 % 53,9 % 

Cítím se nepřipraveně 26 48 19,4 % 24,9 % 

Celkem 134 193 100 % 100 % 

 

 

Tabulka 21 ukazuje obavy mladých lidí ohledně připraveni na přechod ze vzdělávacího 

systému na trh práce. Výsledky naznačují, že 48,5 % z celkového počtu respondentů zastupující 

skupinu DD a 53,9 % z celkového počtu respondentů z rodinné výchovy mají pochybnosti, zda 
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jsou připraveni pro vstup na trh práce. Zcela nepřipraveno se cítí být 19,4 z DD a 24,9 z RV. 

Naproti tomu 32 % respondentů z DD se cítí být připraveno, oproti 21,2 % z RV.  

 

Testování nulové hypotézy 

Z popisné statistiky plyne, že větší pochybnosti o své připravenosti pro zaměstnání mají 

mladí lidé z RV. Abychom zjistili relevanci tohoto na první pohled výrazného rozdílu, 

otestovali jsme naměřené hodnoty chí-kvadrát testem nezávislosti pro kontingenční tabulku.  

 

Tabulka 22 Připravenost přechodu na trh práce – skutečné a očekávané četnosti 

 
Absolutní četnost Očekávaná četnost 

DD RV DD RV 

Cítím se připraveně 43 41 32,42 49,58 

Mám pochybnosti o tom, jestli jsem 

dostatečně připravený 
65 104 69,25 99,75 

Cítím se nepřipraveně 26 48 30,32 43,68 

Celkem 134 193 134 193 

 

Z Tabulky 22 plyne, že byla splněna podmínka použití chí-kvadrát testu, všechny 

očekávané četnosti jsou vyšší než 5. Bylo zjištěno testové kritérium: G = 4,628, přičemž kritická 

hodnota při dvou stupních volnosti = 5,991. Cramerovo V = 0.084. Na základě tohoto zjištění 

jsme na hladině významnosti 0,05 nezamítli hypotézu o nezávislosti jednotlivých znaků, rozdíl 

není statisticky významný. 

Faktory, které mohly u mladých lidí ovlivnit získané výsledky, budeme dále rozebírat 

v rámci expertního šetření  

 

7.5 Expertní šetření u pracovníků z DD (třetí fáze výzkumu) 

V závěrečné fázi výzkumu byly provedeny čtyři rozhovory s odborníky, kteří v praxi 

pracují s mladistvými z DD. Rozhovory byly cíleny na zjištěné výsledky dotazníkového šetření, 

konkrétně na analyzování vychýlených nebo neočekávaných výstupů v kvantitativní části 

výzkumu.  
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7.5.1 Dílčí výzkumná otázka 

Účelem poslední fáze výzkumu bylo více osvětlit vychýlené nebo neočekávané výstupy 

kvantitativní části výzkumu, s cílem kriticky posoudit získané výsledky a validizovat zjištění 

na základě rozhovoru s experty, kteří s mladými lidmi z dětských domovů pracují. 

V návaznosti na stanovený cíl poslední fáze výzkumu byla formulována poslední dílčí 

výzkumná otázka: 

DVO8: Jaká vysvětlení mají pro rozdíly ve výsledcích kvantitativní fáze výzkumu 

odborníci z ústavní výchovy? 

 

7.5.2 Metodologie  

Expertní šetření je završením výzkumu. Jeho těžiště bylo zaměřeno na analyzování 

vychýlených nebo neočekávaných výstupů kvantitativní části výzkumu s cílem popsat 

a kriticky posoudit získané výsledky, a to ve spolupráci s experty z praxe.  

Expertní metoda byla zvolena pro svůj výzkumný potenciál hlubšího poznání zkoumané 

reality i pro svůj pomocný a doplňující ráz při zajištění optimální výzkumné strategie 

a vytváření doporučení pro praxi. Je založena nejen na specifických znalostech, ale zejména na 

praktických zkušenostech expertů, kteří tak vnášejí plodnou konfrontaci k řešení daného 

problému. Při vymezování pojmu expert vycházíme z přehledové studie Píšové (2010, s. 243), 

v níž se uvádí, že expert je „osoba široce uznávaná jako spolehlivý zdroj znalostí, dovedností 

či technik, jejímuž úsudku je veřejností i odborníky připisována autorita a status. Má v určité 

konkrétní oblasti dlouhodobou nebo intenzivní zkušenost danou praxí a vzděláním“. Využit byl 

opět semistrukturovaný rozhovor. 

Odpovědi expertů navazovaly na výsledky subjektivního hodnocení mladých lidí 

z dětských domovů v rámci dotazníkového šetření, přičemž byly zjišťovány zejména jejich 

názory a postoje k daným hodnocením, a to z hlediska jejich praxe a zkušeností s prací se 

šetřenou skupinou. Skutečnost, že tazatel a dotazovaný expert sdílejí společné vědecké téma, 

může vést k motivaci dotázaného sdělit otevřeně informace z praxe, kdy například Hendl 

(2008) zdůrazňuje, že je dobré udělat vše proto, aby byl zvýšen zájem experta na kvalitním 

výsledku výzkumu.   
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7.5.2.1 Sběr dat 

Expertní šetření probíhalo formou semistrukturovaných rozhovorů, kdy hlavním zdrojem 

pro stanovení struktury otázek byly zjištěné výsledky v kvantitativní části výzkumu. Cíleně 

bylo směřováno k prohloubení výsledků dotazníkového šetření a vychýlených nebo 

neočekávaných výstupů a celkové zvýšení validity výsledků kvantitativní fáze výzkumu. Pro 

účely předkládané disertační práce se jednalo o otázky otevřené, které byly předem rozděleny 

do tří kategorií: (1) obecné dovednosti, (2) měkké kompetence, (3) vstup na trh práce a 5 

subkategorií, na které nasměrovaly pozornost výsledky kvantitativní fáze: (1) počítačové 

dovednosti, (2) jazyková způsobilost v češtině, (3) jazyková způsobilost v angličtině, (4) 

samostatnost, (5) připravenost na trh práce. Semistrukturovaný rozhovor obsahoval rovněž 

obecné otázky vztahující se k pracovní pozici a délce praxe participantů.  

Rozhovory byly prostoupeny metodou komunikativní validizace, kterou Creswell (2002) 

popisuje, jako komunikaci založenou na průběžném ověřování skutečnosti tím, že expert daným 

jevům rozumí ve stejném smyslu jako výzkumník. 

Celkově byly realizovány čtyři rozhovory. Rozhovory trvaly v průměru 20-30 minut. 

 

7.5.2.2 Zpracování dat 

Z dat získaných v průběhu semistrukturovaných rozhovorů byl vytvořen verbatim, tedy 

doslovná transkripce. Pro transkripci bylo využito funcionality „Diktovat“ programu Word 

2019. Vycházeli jsme z analytických technik poznámkování, otevřeného kódování, 

kategorizace a vyložení karet, které umožňují kategorie vzniklé skrze otevřené kódování 

uspořádat do obrazce či linky, jež sestaví text tak, že se jedná o převyprávění obsahu 

jednotlivých kategorií (Hendl, 2008, Švaříček, Šeďová a kol., 2007).  

Analýza kvalitativního šetření probíhala postupně, přičemž po přečtení protokolů došlo 

k označení tématu nebo významných pojmů. Kategorie byly sice dány předem, přesto probíhal 

rekurzivní proces současně s průběžným získáváním dalších dat až do momentu jejich nasycení, 

tedy momentu, kdy již nebyly nalezeny nové subkategorie a kódy. Kódování bylo prováděno 

metodou tužka-papír a zanášeno do počítačového programu Excel 2019.  
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7.5.3 Údaje o výzkumném vzorku – experti z DD 

Jak bylo uvedeno v popisu metodologie byli pro tuto fázi výzkumu osloveni čtyři experti, 

kteří v rámci své praxe zastávají různé pracovní pozice v DD. Současně se jednalo o osoby, 

které působí jako tzv. case manažeři v projektu Accenture Academy, jehož cílem je připravit 

mladé lidi z DD na odchod do samostatného života. Celkový soubor participantů tvořili tři ženy 

a jeden muž. 

 

Tabulka 23 Charakteristika participantů expertního šetření 

Participant Délka praxe Pracovní pozice v DD 

P1 – žena 13 let Vychovatelka 

P2 – muž 38 let Statutární zástupce, vedoucí vychovatel 

P3 – žena 12 let Kmenová vychovatelka 

P4 – žena 30 let Ředitelka 

 

7.5.4 Výsledky třetí fáze výzkumu 

Kategorie 1: Obecné dovednosti 

První kategorie zahrnuje vychýlené nebo neočekávaných výstupy v oblasti obecných 

dovedností. Ty jsou označovány za soubor obecných požadavků potřebných pro výkon práce. 

Nesouvisejí tak výhradně s konkrétní pozicí a díky této vlastnosti mají průřezový charakter.  

První subkategorií (1), která byla do expertního šetření zahrnuta na základě statisticky 

významného rozdílu v subjektivním hodnocení počítačových dovedností u mladých lidí ve věku 

15–19 let z DD a v RV, jsou počítačové dovednosti. Dle ČSÚ (2019) se jedná o způsobilost 

k ovládání a využívání počítače a schopnost orientovat se v různých oblastech práce 

s počítačem. 

Ve výpovědích byly nalezeny tyto kódy: malá kontrola využití počítače; vytížení 

vychovatelů; garantovat by měla škola; angažovaní pracovníci; učňáky nezvládají; náročnost 

klientely v DD (viz Příloha 10). 

 

 



 

142 

Vyložení karet 

Ve většině odpovědí se participanti shodují v tom, že důvodem horších výsledků není 

materiální zajištění stolních počítačů či notebooků, ale jde spíše o nesprávné trávení volného 

času u dětí a mladistvých z dětských domovů. Užívání počítačů zde, na rozdíl od rodiny, není 

pod kontrolou a cíleně nerozvíjí potřebné dovednosti.  

„Není to tím, že by v DD neměli přístup k počítačům, tabletům, ba naopak. Ony ty děti 

všeobecně si troufám říct poměrně dobře ovládají svět internetu a počítačových her, ale není 

to takové to cílené a efektivní vyhledávání. (P1) 

„Já si myslím, že jde spíš o to, že v běžný rodině jsou děti víc vedený k tomu správnějšímu 

využívání počítačový technologie. V dětském domově, když jsou děti na počítačích, tak hrají 

hry, ale když se jich zeptáte na Word nebo Excel, tak vůbec neví, o čem mluvíte.“(P2) 

„Materiálně jsou vybaveni někdy líp než děti z běžných rodin, ale jejich preference jsou, 

pokud tedy mohou být na počítači, hry nebo chat.“(P3) 

„Situace byla donedávna taková, že na jeden počítač byly čtyři děti různého věku, to 

znamená i předškoláci (…). Teď díky distanční výuce se jim umožnilo, aby měli počítač, ale 

není přímo jejich.“(P4) 

Současně experti dodávají, že v běžné službě nezbývá vytíženým vychovatelům na 

zlepšování počítačových dovedností dětí čas: 

Vychovatelé v průběhu přímý výchovný práce, kdy mají na skupině 8 dětí různého věku 

tomuto čas nemohou věnovat.“(P1) 

Současně se někteří respondenti zamýšlejí na tím, zda by zlepšení této obecné dovednosti 

neměla garantovat škola. 

„(…) ve škole se vyučuje informatika a taková ta běžná uživatelská znalost. Co se týká 

Office věcí podle mě náleží škole a ne vychovateli.“(P1) 

„Nevím, jak dalece žádá škola zpracování nějakých projektů. Takže to bych připočítala 

spíš škole, ještě k tomu mohou hrát roli rozumové schopnosti našich dětí.“(P4) 

Problémem, na který upozorňují, je typ střední školy, na kterém se mladí lidé z DD 

vzdělávají. Zejména učňovská zařízení podle jejich názoru na rozvoj počítačových dovedností 

svým způsobem rezignují: 
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„U dětí, které se vzdělávají na SŠ s maturitou a mají ambice, tak si myslím, že mají 

startovací pozice podobný jako děti z běžných rodin. Je to ovlivněno tím, že často máme 

kuchaře, truhláře, kde na tom ta škola netrvá a děti necítí potřebu si ty kompetence 

doplňovat.“(P3) 

Z praxe dále uvádějí, že i přes vytíženost vychovatelů mají v dětských domovech snahu 

u dětí tuto kompetenci rozšiřovat a zlepšovat angažovaní pracovníci zapojení do projektů 

podporujících děti a mladé lidi v dětských domovech: 

„Počítačová gramotnost je jednou z aktivit, které se věnují case manažeři v rámci tohoto 

projektu, protože nám přijde běžné zformátovat text, uložit dokument, něco zkopírovat či 

vytisknout.“(P1) 

„Ve cvičných bytech se snažíme, aby nám děti dávaly vyúčtování v excelových tabulkách, 

aby si vedly evidenci brigád v excelu, ale je to dlouhodobá snaha a ty pokroky jsou malý.“(P3) 

Za limitující faktor rozvoje počítačových dovedností považují experti také náročnost 

klientely, zejména vyšší zastoupení dětí a mladých s výchovnými problémy a mentálním 

znevýhodněním, což jedna z participantek shrnula následovně: 

„(…) pokud jsou v zařízení problémové děti nebo děti s mentální retardací, které zaberou 

veškerý čas vychovatele, tak i tohle děti odcházející z dětského domova vnímají a mohlo to 

sehrát roli u odpovědí na tuto otázku.“(P1)  

 

Druhou subkategorii (2) tvoří jazyková způsobilost v češtině. Přestože jsme nepřijali 

alternativní hypotézu, protože rozdíl v mediánech byl statisticky hraniční, participanti se 

shodují v tom, že nižší mediánové hodnocení je třeba hledat primárně v rodině a v prostředí, 

z něhož děti do dětských domovů přicházejí.  

Ve výpovědích byly nalezeny tyto kódy: deprivace a výchovné zanedbání v rodině; 

intelektový deficit dítěte; deficit studijních návyků; nízké vzdělání rodičů; mezery ve vzdělání 

(viz Příloha 10).   

 

Vyložení karet 

Participanti jsou přesvědčeni, že hlavní podíl na nižším rozvoji jazykové způsobilosti 

v češtině mají deprivační zkušenost a výchovné zanedbání v primární rodině mladých lidí: 
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„Děti k nám přicházejí s různým stupněm deprivace a zanedbání. Myslím, si že nejde 

porovnávat dítě z běžný rodiny, která plní všechny funkce a dítě z dětského domova. Za svou 

praxi jsem zažila, že k nám přivezli děti, které neuměly mluvit, komolily slova.“(P1) 

„Myslím si, že je to tím, co si prožili předtím.“ (P4) 

Z pohledu participantů výchovné zanedbání snižuje intelektové možnosti dítěte: 

„Já si myslím, že je to o intelektových možnostech dětí a o hluboký deprivaci, se kterou 

sem přicházejí.“ (P3) 

„Podle mě to souvisí s tím, kde vyrůstali, to že se dostali do prostředí jako je dětský domov 

značí, že v rodině bylo zkrátka něco špatně.“ (P2) 

Důsledkem zanedbání je také deficit studijních návyků, který jde na vrub rodičů s nižším 

vzdělanostním statusem: 

„(…) je tam nedostatek návyků směrem k výuce a když se v určitým věku něco nenaučí, tak 

už to pak nejde vrátit, nedá se to doučit. Jsou to rodiny, ve kterých třeba i rodiče mají pouze 

základní vzdělání.“(P2)  

Vznikají mezery ve vzdělávání, které již nelze výchově vzdělávacím působením dětského 

domova zaplnit. 

„Pokud sem přijdou ve dvanácti nebo šestnácti letech, tak dohání mezery, který mají celou 

tu základku. (…) chybí jim vyjadřovací schopnosti, stylistický schopnosti, schopnost psát slohy, 

často jsou tu i cizinci, kteří neporozumí textu.“(P3) 

„Oni se sem nedostávají pro nic za nic a ve vzdělání mají velké mezery. Mají nedostatky 

hned v tom začátku a nechci se vymlouvat na geny, ale jsou to děti svých rodičů.“(P4) 

 

Třetí subkategorie (3) se zabývá jazykovými způsobilostmi v cizím jazyce, konkrétně 

v angličtině. Participanti hledají vysvětlení rozdílu mezi mladými lidmi z DD a RV zejména 

v podmínkách výuky jazyků, které dětské domovy mohou pro svoje klienty zajistit. 

Ve výpovědích byly nalezeny tyto kódy: rozpočet dětského domova; schopné vedení; 

spolupráce s neziskovým sektorem; dotlačit dítě k učení; jazyková nevybavenost vychovatelů 

(viz Příloha 10). 
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Vyložení karet 

Ve vztahu k této subkategorii participanti uvádějí, že s běžným finančním rozpočtem, 

který zařízení obdrží od svého zřizovatele, je doučování cizích jazyků, jazykové tábory/pobyty 

či vzdělávací agentury nadstandardem, který si mohou DD dovolit pouze tehdy, pokud mají 

schopného ředitele či ředitelku, kteří se orientují a zapojují do různých grantových či 

projektových řízení, a tak získají finanční prostředky na tyto služby dětem. Zdůrazňují proto 

spolupráci s neziskovým sektorem, ale také určitý tlak, který musí na děti vyvíjet, aby je 

k účasti na doučování přiměli: 

„(…) je fajn, že je spousta projektů, které například podporuje i Nadace Terezy Maxové 

dětem a v rámci nich je možné financovat doučování nebo fungují vzdělávací agentury.“(P1)  

„Máme výbornou spolupráci s neziskovkama, co se týče doučování cizích jazyků, a navíc 

v dnešní technologický době je to možný i na dálku, a to si myslím, že funguje velmi dobře. Dál 

už je to na nás, abychom děti trochu dotlačili k tomu, aby těch možností využili.“(P2) 

Možnou příčinu v horším hodnocení jazykové způsobilosti v angličtině vidí také v nižší 

jazykové vybavenosti vychovatelů, kteří sami nezvládají nároky na vyšší jazykové 

kompetence a nedokáží děti v této oblasti dostatečně podporovat a rozvíjet: „Vychovatel je 

zpravidla osoba s VŠ vzděláním, jsme schopni běžně fungovat s dětmi na základce, ale pak když 

máte středoškoláky, tak je to náročný a co se týče cizího jazyka, tak vychovatelé nedokážou dát 

dítěti adekvátní podporu.“(P1) 

„(…) 1. až 3. třídu ZŠ například angličtinu zvládneme, ale dál a nějakou konverzaci, to 

určitě ne, na to jsou nejlepší neziskovky.“(P2) 

 

Kategorie 2: Měkké kompetence 

Měkké kompetence představují soubor komplexních požadavků potřebných pro kvalitní 

výkon práce, nezávislých na konkrétní odbornosti. Dle Štefflové (2012) mají tyto kompetence 

na českém trhu práce stejně významnou roli jako například odbornost. Pro jejich průřezový 

charakter a přenositelnost na trhu práce byly do dotazníkového šetření zařazeny položky 

týkající se vybraných kompetencí uváděných v CDK. I zde se projevily neočekávané výstupy, 

a to v oblasti samostatnosti, která tak představuje čtvrtou subkategorii (4). Dětské domovy 

se ve svých celoročních plánech výchovně vzdělávacích činností snaží poskytnout dětem 

kvalitní základ jejich budoucího samostatného života, proto je samostatnost v rámci 
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koncepčního záměru výchovně-vzdělávacího procesu v popředí. Samostatnost představuje 

jeden z hlavních předpokladů dalšího plnohodnotného života.  

Na výsledky subjektivního hodnocení respondentů z dětských domovů reagují experti hned 

několika poznatky z praxe. V rámci analýzy byly kódovány jako: potýkání se s mnoha 

problémy při odchodu; diskurs samostatnosti; stavění se na vlastní nohy (viz Příloha 10). 

 

Vyložení karet 

První důvod vyššího sebeposouzení samostatnosti na straně klientů DD lze podle 

vychovatelů vidět v potýkání se s mnoha problémy při odchodu. I když mohou mít jistotu 

zadních vrátek ve vychovatelích, musí si mladí lidé z dětských domovů při opouštění zařízení 

těmito problémy projít samy: 

„Problémů při odchodu je spousta, to si podle mě nedokáže nikdo představit, kdo s nimi 

nepracoval. Je potřeba zařídit bydlení, práci, a hlavně když odcházejí, tak vědí, že to je 

napořád, oproti dětem, které odcházejí z běžné rodiny, ty se mohou vrátit.“(P2) 

„Chodí sem děti, které už odešly a říkají jim, co pro ně bylo po odchodu z DD v životě 

těžký, co se jim přihodilo a nepřihodilo. To jim dává hodně, protože jim to neříkáme jen my, ale 

i ty děti, které s nimi vyrůstaly.“ (P4) 

Tento neočekávaný výstup dávají do spojitosti i s možným diskursem samostatnosti, 

který na toto téma v dětských domovech velice často zaznívá, a mohl mladé lidi pozitivně 

ovlivnit v sebehodnocení: 

„Je to velké téma, které je často reflektovaný a často probíraný.“(P3) 

„Zažili v životě hodně neúspěchů a my na tom s nimi hodně pracujeme. Děti si například 

už od 15 let chodí nakupovat oblečení samy, i za cenu toho, že si to přinesou do DD, a pak to 

musí jít vrátit, protože si to koupily špatně.“ (P4) 

Při zamýšlení se nad rozvíjením této měkké kompetence u dětí a mladých lidí v dětských 

domovech je dána do kontextu i situace, kdy se musí oproti mladým lidem z běžných rodin 

postavit velmi brzy na vlastní nohy. 

„My se v DD snažíme a máme rozjetý systém cvičných bytů. Když dítě zletí, má možnost 

zůstat na tzv. dobrovolném pobytu, kdy žije samo v bytě a dostává finanční částku, se kterou 

musí rozpočtovat. Následně účtuje lístky za zakoupené potraviny, ošacení, hygienu.“ (P1) 
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„Oni se staví velmi brzy na vlastní nohy, a ví, že návrat není.“ (P2) 

 

Kategorie 3: Vstup na trh práce 

Poslední, pátá subkategorie (5) je spojena s připraveností na trh práce. Příznivé 

výsledky ohledně připravenosti na trh práce získané během dotazníkového šetření u mladých 

lidí z dětských domovů byly podrobeny expertní analýze, a to zejména kvůli názoru, který je 

mezi laickou veřejností velmi rozšířen, že mladí lidé z rodinné výchovy mají s reálným 

prostředím a požadavky trhu práce mnohem více zkušeností, oproti mladým lidem z dětských 

domovů, kteří žijí svým způsobem v umělém prostředí a nemají tolik příležitostí připravit se na 

přechod do zaměstnání. Jak interpretují výsledek experti z praxe? 

V rámci analýzy byly odhaleny tyto kódy: projekty neziskovek, poznávání světa; edukace 

k finanční gramotnosti; edukace k bydlení; informační náskok; pracovní náskok; příklad 

starších; práce je nutnost; nezáviset na dávkách; rozvojová motivace; rozpor teorie a praxe; 

potřeba dozrání (viz Příloha 10). 

 

Vyložení karet 

Podle expertů je příznivé sebeposouzení připravenosti vstupu na trh práce u mladých lidí 

z DD dáno například tím, že dětské domovy spolupracují s neziskovými organizacemi, které 

zajišťují řadu projektů a aktivit: 

„Dětský domovy jsou přehlcený různými projekty, spoluprací s neziskovými organizacemi, 

který zajišťují různé aktivity.“ (P1) 

Tím se mladí lidé, více než děti z rodin, dostávají do kontaktu se světem a mohou ho 

poznávat: 

„Pořádají se zážitkový akce, workshopy, streamy, který se k běžným dětem nedostanou. 

Není to tak, že žiju v děcáku a mám zkreslenou představu o světu kolem mě.“(P1) 

Důležitá je edukace k finanční gramotnosti a samostatnému bydlení: 

„Velké téma je finanční gramotnost. Můj názor je ten, že děti v rodinách jsou díky 

zabezpečení rodiny spíše bezstarostní, nemají v 16 letech potřebu vědět, co potřebují k tomu, 

aby mohli bydlet samostatně. S dětmi z dětského domova se to probírá v podstatě už od konce 

9. třídy ZŠ. (…) zapojujeme se do několika projektů, které jim v tom mají pomoct.  
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Mladí lidé z DD tak mají oproti vrstevníkům z rodin informační náskok: 

„Možná že mají i více informací než mladistvý z běžných rodin.“(P2) 

Oproti dětem z rodin mají také náskok v pracovních zkušenostech, které zajišťují nejen 

projekty neziskových organizací, ale také vedení k účasti na brigádách ze strany DD. 

 Experti dále shledávají úspěch v tom, že mladí lidé z dětských domovů aktivně brigády 

vyhledávají: 

„Mají daleko víc možností, než děti z běžných rodin a zaměstnavatelé na to často slyší. (…) 

pravda někdy na to děti hřeší, ale z hlediska těch pracovních zkušeností je to velká 

výhoda.“(P3) 

Díky získaným projektům, pracovním zkušenostem, účelné edukaci a příkladům starších 

vrstevníků se u mladých lidí postupně utváří přesvědčení o nezbytnosti pracovat: 

„Je to strašně jednoduchý, i ty nejméně rozumově zdatné děti pochopí, že nemáš práci, 

nemáš nic. Probírá se to s nimi horem, dolem, a hlavně ti vychovatelé s nimi pracují. (…) nebo 

když si vybírají zaměstnání, tak jdou na Úřad práce, kde dělají různé testy. Pak sem chodí děti, 

které už odešly z dětského domova, a říkají jim, jak je to v životě těžký, a to jsou pro ně ty 

příklady, že jim to neříkáme jen my, ale i ty děti, které s nimi vyrůstaly.“(P4) 

Při současném zajištění pozitivních vzorů v podobě vychovatelů v dětském domově 

(paradigma vychovatele jako vzoru pro klienta) vedou všechny uvedené aspekty u mladých lidí 

k utváření takového postoje, díky němuž je šance na prolomení vzorce chování, se kterým se 

velmi často setkávají ve své biologické rodině. Experti to vidí jako přechod ze situace, v níž 

klienti peníze jen pasivně přijímají od státu, k nezávislosti na dávkách: 

„Je pravda, že mi jim o těch dávkách moc nevykládáme, zmíníme se, ale osobně si myslím, 

že to není dobrý, protože musí vědět, že pokud budou mít práci, mohou mít co chtějí, ne hned, 

ale postupně.“(P4) Setkáváme se tak v praxi s podněty ke změnám postojů mladých lidí, a to 

z motivace přežití („nemáš práci nemáš nic“), na motivaci rozvojovou („budeš mít práci, 

můžeš mít co chceš“).  

V neposlední řadě experti zmiňují, že musí být vnímám i rozdíl mezi cítit se a být připraven 

na vstup na trh práce a skutečně na něj úspěšně vstoupit. Jde tedy o klasický rozpor teorie 

a praxe, který si vychovatelé v DD dobře uvědomují: 
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„Děti dokážou říct definice, silné a slabé stránky, pro a proti, ale nedokáží to použít 

v praxi, tam je největší kámen úrazu, teoretickou znalost mají, ale převedení do praxe 

pokulhává.“(P1) 

Uvedený rozpor nelze překlenout urychleným přechodem mladého jedince na trh práce, 

ale pouze překonat za pomoci všech výše zmíněných faktorů, ale také osobnostním dozráním, 

jehož umělé urychlení experti odmítají: 

„(…) pokud se vyučí kuchařem a cítíme, že by dal nebo by se mohl pokusit o nějaký 

maturitní obor, tak ho vždy podpoříme. My je spíš pozdržujeme, protože si myslím, že spousta 

z nich není v 18 letech zralá, jít do samostatného života.“(P4) 

 

7.6 Závěry výzkumu – zodpovězení výzkumných otázek 

Hlavním cílem výzkumu (HCV) bylo prozkoumat kompetenční předpoklady mladých lidí 

z dětských domovů, které jsou důležité pro jejich hladký přechod na trh práce. Výzkum se za 

účelem naplnění stanoveného cíle sestával ze tří částí: kvalitativního šetření s personalisty a HR 

manažery, které mělo určit kompetence vhodné k dalšímu výzkumu, kvantitativního šetření, 

které zjišťovalo rozdíly v sebeposouzení obecných dovedností a měkkých kompetencí 

u respondentů z DD a RV, a expertního šetření, které mělo za úkol validizovat a prohloubit 

porozumění získaným statisticky významným rozdílům. V následující části jsou v logice těchto 

postupných kroků prezentovány závěry výzkumu, které jsou pojaty jako zodpovězení 

výzkumných otázek stanovených pro jednotlivé kroky výzkumu. 

 

7.6.1 Závěry kvalitativního šetření – personalisté a HR manažeři 

DVO1: Jaké obecné dovednosti a měkké kompetence z centrální databáze kompetencí 

považují personalisté a HR manažeři u mladých lidí za nejdůležitější pro efektivní přechod na 

trh práce? 

Ve výzkumu byly participantkami v úvodní kvalitativní výzkumné fázi identifikovány 

stěžejní kompetence. Jednalo se o tři obecné dovednosti, a to z celkových osmi uváděných 

v CDK: počítačová způsobilost, jazyková způsobilost v češtině, jazyková způsobilost 

v angličtině, a sedm měkkých kompetencí, z celkově patnácti uváděných v CDK: efektivní 
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komunikace, kooperace, flexibilita, samostatnost, řešení problémů, aktivní přístup a zvládání 

zátěže.  

DVO2: Jaká úroveň obecných dovedností a měkkých kompetencí vedených v centrální 

databázi kompetencí je dle personalistů a HR manažerů běžně na trhu práce požadována? 

Po mladých uchazečích je podle personalistů a HR manažerů nejčastěji požadována střední 

úroveň rozvoje uvedených kompetencí. Z výsledků také plyne, že pokud uchazeč střední 

úroveň požadavků na měkké kompetence nesplňuje hned při výběrovém řízení, musí být 

dosažitelná v relativně krátké době. 

DVO3: Jak personalisté a HR manažeři hodnotí žádoucnost obecných dovedností 

a měkkých kompetencí pro trh práce? 

Z realizovaných rozhovorů vyplynulo, že všechny participantky vnímaly jimi vybrané 

kompetence z CDK jako významné a hodnotily je na nabídnuté škále známkou jedna či dvě, tj. 

jako vysoce významné a významné. Participantky se zároveň shodly, že význam kompetencí 

u absolventů v současné době stoupá.  

 

7.6.2 Závěry dotazníkového šetření – respondenti z DD a RV 

Dominantní kvantitativní metodu představovalo dotazníkové šetření, jehož části byly 

vytvořeny na základě proběhlých semistrukturovaných rozhovorů a analýzy informačních 

zdrojů, zejména ucelené databáze CDK, a to z udržení logiky kompetenčního modelu. 

Kvantitativní výzkumné šetření hledalo odpověď na čtyři dílčí výzkumné otázky:  

DVO4: Existuje statisticky významný rozdíl mezi subjektivním posouzením obecných 

dovedností důležitých pro pracovní uplatnění u mladých lidí z dětského domova a mladých lidí 

z rodinného prostředí?  

Na základě testování nulové hypotézy se ukázal statisticky významný rozdíl pro Mann-

Whitney U test na hladině významnosti 0,05 v neprospěch mladých lidí z DD v sebeposouzení 

počítačových dovedností a jazykové způsobilosti v angličtině. Rozdíl v posouzení zvládání 

cizího jazyka se zároveň ukázal z hlediska naměřených hodnot jako nejvýraznější (p = 0,001, 

se slabou sílou účinku, η² = 0,03). Tyto obecné dovednosti jsou dle personalistů a HR manažerů 

výrazným předpokladem úspěchu na trhu práce.  
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V oblasti jazykové způsobilosti v češtině se staticky významný rozdíl prokázal těsně, 

koeficient účinku nás však neopravňoval přijmout silný závěr, přesto byly splněny statistické 

podmínky pro přijetí alternativní hypotézy (p = 0,044, η² = 0,01). Výsledek byl následně 

podroben dotazování ve třetí fázi výzkumu. 

DVO5: Existuje statisticky významný rozdíl mezi subjektivním posouzením měkkých 

kompetencí důležitých pro pracovní uplatnění u mladých lidí z dětského domova a mladých 

lidí z rodinného prostředí?  

Bylo zjištěno, že se ukázaly statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 0,05 

v neprospěch mladých lidí z RV v oblasti samostatnosti. Na základě zjištěné hodnoty pro 

Mann-Whitney U test jsme došli k závěru, že vzhledem k hodnotě p = 0,008, η² = 0,02, lze 

zamítnout nulovou hypotézu na pětiprocentní hladině významnosti a je tedy možné tvrdit, že 

v subjektivním hodnocení úrovně samostatnosti se respondenti z dětských domovů a rodinné 

výchovy liší. Výsledek ve prospěch mladých lidí z DD je překvapivý jen na první pohled – 

samostatnost je jedna z hlavních oblastí, na kterou se v DD při práci s dětmi a mladými lidmi 

zaměřují, a zdá se, že to tak pociťují i respondenti našeho výzkumu, neboť skórovali lépe než 

respondenti z RV. Také tento výsledek byl podroben dalšímu zkoumání ve třetí fázi výzkumu. 

DVO6: S jakými osobami ze svého okolí konzultují mladí lidé z DD a z rodin volbu 

povolání? 

U této dílčí výzkumné otázky bylo zjištěno, že respondenti z RV se v největším zastoupení 

52,33 % (n = 101) radí o volbě budoucího povolání s rodiči. Na dalších místech se pak umístili 

příbuzní (n = 50; 25,91 %) a učitelé (n = 37; 19,17 %). U respondentů z DD se projevilo, že se 

nejvíce radí s vychovateli (n = 43; 32,09 %). Ti jsou následováni učiteli (n = 39; 29,11 %) a na 

třetí místo se řadí výchovní poradci (n = 32; 23,88 %). Téměř shodně uvedli respondenti z obou 

skupin, že se s nikým o volbě budoucí povolání neradili (DD: n = 34; 25,37 %; RV: n = 50; 

25,91 %).  

Významný rozdíl mezi skupinami se ukázal při volbě rodičů a příbuzných, o které se děti 

z DD opírají jen ve 14,93%, zatímco mladí z RV v 52,33%. Více než čtvrtina se jich také opírá 

o příbuzné, zatímco u mladých lidí z DD jde o 16,42 %. Další významný rozdíl se týká 

výchovných poradců, kteří jsou důležitými osobami pro téměř čtvrtinu respondentů z DD, 

zatímco pro skupinu z RV se ukázali jako naprosto nedůležití, nevolil je nikdo. U chovanců 

z DD vyniká velký význam pracovníků z DD, zejména vychovatelů (v pojetí chovanců strýců 

a tet), kteří tak hrají v kariérním poradenství klíčovou roli. 
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DVO7: Jak hodnotí mladí lidé z DD a z rodin svoji připravenost na přechod do 

zaměstnání? 

Pokud jde o DVO7, je zajímavé, že celkově se mladí lidé obou skupin necítí být připraveni 

pro vstup na trh práce: pochybnosti nebo nepřipravenost pociťuje v součtu téměř 68 % 

respondentů z DD a 73 % z RV. Pouze 32 % respondentů z DD a 21,2 % z RV se cítí být 

připraveno. Přestože se tento rozdíl zdá být nakloněn skupině z DD, statisticky významný rozdíl 

mezi oběma sledovanými skupinami se neprokázal na základě chí-kvadrát testu nezávislosti, 

kdy: χ2(2, N = 327) = 4.628, p > 0,05. Cramerovo V = 0.084. 

 

7.6.3 Závěry expertního šetření – pracovníci z DD 

Statisticky signifikantní, vychýlené nebo neočekávané výsledky kvantitativní části 

výzkumu byly promítnuty do navazujícího expertního šetření. Hlavním záměrem bylo více do 

hloubky osvětlit na základě zkušenosti expertů získaná data a validizovat je.  

DVO8: Jaká vysvětlení mají pro rozdíly ve výsledcích kvantitativní fáze výzkumu 

odborníci z ústavní výchovy? 

Předmětem polostrukturovaného rozhovoru byly tři hlavní kategorie výsledků, a to obecné 

dovednosti, měkké kompetence a vstup na trh práce. Z výpovědí expertů plyne, že horší 

hodnocení počítačových dovedností není dáno materiálním zázemím, které je naopak 

v dětských domovech nadstandardní, ale spíše malou kontrolou toho, jak mladí lidé počítače 

využívají. K nedostatečné kontrole přispívá zejména přetížení vychovatelů, kteří nemají čas 

a energii všímat si toho, zda klienti užívají počítač tak, aby rozvíjeli počítačovou gramotnost 

a nevěnovali se pouze hraní her a surfování po internetu. Podle názorů expertů by se měla více 

angažovat škola, přičemž zejména učňovská zařízení, na které klienti DD majoritně docházejí, 

tuto problematiku nezvládají.  

Pokud jde o nižší sebehodnocení jazykové způsobilosti v češtině (přestože rozdíl 

v mediánech byl statisticky hraniční) se experti shodli v tom, že problém leží zejména 

v primární rodině. Základy jazykových dovedností se podle nich kladou v dětství, negativní 

vliv má deprivace a zanedbání, které snižují intelektové schopnosti dítěte. Problémem je deficit 

studijních návyků a mezery ve vzdělávání, které již působení dětského domova nedokáže 

zaplnit.  
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Horší sebeposouzení jazykové způsobilosti v angličtině je způsobeno podle expertů 

zanedbáním organizovaného jazykového vzdělávání, které je ovlivněno omezenými finančními 

zdroji a musí být kompenzováno angažovaností managementu škol a spoluprací s neziskovým 

sektorem. Problémem je také nízká jazyková vybavenost vychovatelů, kteří nedostojí nárokům 

středoškolské jazykové výuky a nedokáží děti v této oblasti dostatečně podporovat a rozvíjet. 

Pokud jde o měkké kompetence, vyšší sebehodnocení samostatnosti u mladých lidí z DD 

je oproti vrstevníkům z rodin dáno podle expertů přijetím postoje, který je ze strany 

vychovatelů a pracovníků cíleně podporován, totiž že samostatnost je výzva, kterou je nutné 

zvládnout zejména při odchodu ze zařízení. V intencích této výzvy jsou mladí lidé v DD cíleně 

připravováni na odchod ze zařízení, proto se subjektivně cítí samostatnější, než mladí lidé 

z rodin, kde tato specifická příprava na život neprobíhá v takové intenzitě. Internalizací tohoto 

postoje je ovlivněna kognitivní a emoční složka osobnosti mladých lidí v DD, kteří se 

v důsledku hodnotí lépe než jejich vrstevníci.  

Vstup na trh práce je spojen se subjektivním posouzením připravenosti pro zaměstnání. 

Mladí lidé z DD se hodnotí sice lépe než dospívající z rodin, nicméně i tak si v této oblasti příliš 

nevěří. Jsou objektem edukace ze strany neziskového sektoru, ohledně finanční gramotnosti 

nebo bydlení, vedeni k poznávání světa práce prostřednictvím brigád. Přesto je zde zjevný 

rozpor mezi teorií a samotnou praxí, kterou potvrzuje i časté následné selhávání těchto mladých 

lidí po opuštění ústavu. Proto je podle expertů třeba, aby mladí lidé dozráli v bezpečném 

prostředí instituce. 

 

7.7 Diskuse 

Pracovní uplatnění je ovlivněno mnoha faktory, přičemž v současné době stoupá význam 

kompetencí, které se stávají nadoborovým tématem. Jsou zkoumány z pohledu kvality 

vzdělávání dosahovaného ve vzdělávacích systémech (Česká školní inspekce, 2019), potřeb 

zaměstnavatelů (Kalousková & Vojtěch, 2008) i přínosu pro rozvoj lidského kapitálu 

absolventů škol (Garcia-Aracil, Mora & Vila, 2004). Při přechodu na trh práce roste také zájem 

o znevýhodněné skupiny, který vstupuje i do národních vzdělávacích strategií (v ČR jde o 2. 

strategický cíl Strategie 3030+). Mezi tyto znevýhodněné skupiny patří i mladí lidé z dětských 

domovů. Podobně jako jiné studie (Kuchař, 2007; Ptáček, Kuželová & Čeledová, 2011; 

Myšková et al., 2015; Ptáček et al., 2014) i náš výzkum předpokládal řadu rozdílů mezi jedinci, 

kteří prošli dětským domovem, a mladými lidmi z rodinné výchovy. Vedle psychické deprivace 
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a traumatizace z dětství (Langmeier & Matějček, 2011; Cook et al., 2005; Kim & Cicchetti, 

2010; Silberg, 2013) jde o rozdíly v oblasti předpokladů pro profesní uplatnění (Elsley, Backett-

Milburn & Jamieson, 2007).  

Realizovaný výzkum je v souladu s názorem, že na trhu práce bude narůstat význam 

„kompetencí pro 21. století“, jako je kreativita, inovativnost, kritické myšlení, zvídavost, 

schopnost spolupráce, mezikulturní porozumění nebo globální kompetence (Van Damme, 

2017). Uvedené kompetence sice nemají přímou vazbu na konkrétní profesi, ale jsou 

nadoborové a využitelné napříč jednotlivými profesemi (Kalousková et al., 2004). Stávají se 

tak předpokladem profesního úspěchu, a přestože mají v jejich rozvoji náskok děti z rodin 

(Sheffield et al., 2007), péče o ně je také úkolem výchovně vzdělávacího působení dětských 

domovů. 

Náš výzkum ukázal, že obecné dovednosti a měkké kompetence jednoznačně patří do 

kvalifikačního potenciálu uchazeče o práci. Podle personalistů a HR manažerů z první fáze 

našeho šetření jsou žádáni uchazeči, kteří jsou aktivní, komunikativní a ochotní učit se novým 

věcem. Podobně další výzkumy naznačují, že zaměstnavatelé vyžadují u budoucích 

zaměstnanců ve stejné míře jako odborné znalosti i obecné dovednosti i měkké kompetence 

(Kalousková & Vojtěch, 2008; Lepič, Koucký, Ryška & Zelenka, 2015). Ze 

závěrů mezinárodních analýz (Jolly, 2012; Andrews & Higson, 2008; Schulz, 2008) vyplývá, 

že mladí lidé z ústavní výchovy jsou často vybaveni odbornými znalostmi, ale trpí nedostatkem 

měkkých kompetencí. Právě měkké kompetence jsou i podle našich výsledků často 

rozhodujícím faktorem výběru uchazeče o zaměstnání.  

Z provedeného šetření plyne, že mladí lidé z dětských domovů sami sebe hodnotí hůře 

v klíčových akademických kompetencích, jako jsou počítačové dovednosti, jazyková 

způsobilost v angličtině, statisticky hraničně pak také jazyková způsobilost v češtině, zatímco 

v kompetencích více praktických, v samostatnosti a připravenosti na zaměstnání, se hodnotí 

lépe než kontrolní skupina. Tento rozdíl je dán dle názorů expertů selháváním školy a rodiny 

na jedné straně, a vysokou mírou podpory, kterou dětské domovy ve spolupráci se neziskovým 

sektorem poskytují mladým lidem v oblasti orientace v praktickém světě a životě. Důsledkem 

je, že více než mladí lidé z rodin pokračují dospívající z DD po ukončení základního vzdělání 

v učňovských oborech. Studium zakončené získáním výučního listu prezentuje z celkového 

počtu respondentů z DD 76,87 % (n = 103), naproti tomu vzdělání směřující k maturitě je 

v 89,64 % (n = 173) typické pro respondenty z rodinné výchovy. Tento jev je z hlediska 

dlouhodobé životní perspektivy mladých lidí z DD nevýhodný. Vzhledem k tomu, že obecně je 
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nejsilnějším prediktorem úspěšnosti na trhu práce dosažené vzdělání (Raffe, 2011), lze skupinu 

z DD považovat v tomto smyslu za znevýhodněnou, neboť se u ní prokázala výrazně nižší 

úroveň vzdělání než u porovnávané skupiny z RV. 

Podle mínění expertů, na které jsme se orientovali v poslední fázi výzkumu, se na situaci 

slabých akademických výsledků výrazně podílí kromě školy také původní málo podnětné 

rodinné zázemí. Tento závěr koresponduje s celou řadou zahraničních výzkumů (Cook et al., 

2005; Kim & Cicchetti, 2010; Silberg, 2013). Výsledkem rodinného zanedbávání jsou mezery 

ve vzdělávání a nedostatek studijních návyků, které je obtížné vzhledem k tak závažným 

prvotním deficitům v ústavní výchově překonat.  

Závažné jsou také zjištěné strukturální problémy spojené s nedostatečnou vzdělávací 

nabídkou v okolí dětského domova. Pro mladé lidi z DD to znamená znevýhodnění, které 

reprodukuje také nerovnosti na trhu práce. Na tento jev reprodukce nerovností ve vzdělávacím 

systému upozorňuje např. Prokop (2019).  

Pokud jde o zjištěné nedostatky v počítačových dovednostech, děti a mladiství jsou v DD 

materiálně poměrně dobře zabezpečeni, a proto nelze přičítat nižší sebeposouzení úrovně této 

kompetence hmotnému zázemí. Experti připouštějí nedostatky v přístupu vychovatelů i ve 

výchovném systému, který není v DD nastaven na cílený rozvoj počítačových dovedností. 

V tomto smyslu se pobyt v DD příliš nepodílí na zvládnutí digitální agendy, která je dnes 

spojena i s tzv. digitálním občanstvím (Svoboda, Lorenzová et al. 2020), schopností jedince 

využívat počítač nejen pro svůj osobní rozvoj, ale i pro naplnění role občana. Právě tato role je 

tedy z pohledu výsledků silně ohrožená a nepřispívá k účinnému přechodu mladého člověka do 

samostatného života. 

Nejsilnější výsledky byly zjištěny v oblasti nižší důvěry ve vlastní jazykovou způsobilost 

v angličtině. Pokud jde o první oblasti, podle názorů expertů by se o rozvoj této kompetence 

měla starat hlavně škola, zároveň sebekriticky připouštějí nízkou jazykovou vybavenost 

vychovatelů dětských domovů. Zvládnutí cizího jazyka je klíčovou kompetencí nezbytnou pro 

život v interkulturní společnosti, ve které se také trh práce stává čím dál více kosmopolitním. 

Z našich výsledků také plyne malá motivace mladých lidí k učení se cizím jazykům a dle názoru 

expertů ani cílené projekty neziskových organizací nedokáží děti dobře motivovat. 

Menší míra samostatnosti představuje značný handicap pro úspěšný vstup na trh práce. Z 

provedeného šetření však vyplývá, že mladí lidé z dětských domovů sami sebe hodnotí v této 

významné měkké kompetenci, tedy v samostatnosti lépe. Z pohledu respondentů z DD se tak 
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jedná o nejlépe hodnocenou měkkou kompetenci. Experti se shodují v tom, že samostatnost 

představuje jeden z hlavních předpokladů plnohodnotného života po odchodu z DD, proto je 

v rámci koncepčního záměru výchovně-vzdělávacího procesu v popředí. Odpovědi mladých 

lidí z domovů dávají do spojitosti s diskursem samostatnosti, který na toto téma v dětských 

domovech velice často zaznívá. Dále dávají do kontextu situaci, kdy se mladí lidé z DD musí 

oproti mladým lidem z běžných rodin postavit na vlastní nohy mnohem dříve. Náš výzkum tak 

ukazuje v této oblasti sníženou sebedůvěru u kontrolní skupiny mladých lidí z rodinné výchovy.  

Také pokud jde o přechod do zaměstnání, ve srovnání s kontrolní skupinou si mladí lidé 

z DD více věří. Důvodem může být to, že jsou cíleně připravováni pro svět práce, a to jak 

prostřednictvím různých brigád, tak aktivitami neziskových organizací. Představy o budoucím 

povolání souvisí s možností setkat se s reálným obrazem trhu práce. Poznat jak nároky práce 

a případné námahy s ní spojené se odvíjí právě od možnosti vyzkoušet své možnosti v praxi. 

Dostatek příležitostí během brigád přináší mladým lidem nejen praktické dovednosti, ale 

zakládá proměnu rytmu dne, pravidelnost, nutnost překonat obtíže či zvládnout běžnou 

komunikaci, kterou zejména vychovatelé vidí u této skupiny mladých lidí jako problémovou. 

Důležité je však také říci, že žádná ze skupin respondentů se necítila být na přechod na trh práce 

dobře připravena. Na rozdíl od mladých lidí z rodin se děti z domovů nemají po odchodu 

z ústavu o koho opřít, což je podle našeho názoru jedna z příčin jejich následného selhávání, 

byť jsou edukováni v mnoha aspektech přípravy na dospělost intenzivněji než jejich vrstevníci 

z rodin. 

V rámci výsledků nebyl prokázán statisticky významný rozdíl u následujících měkkých 

kompetencí: efektivní komunikace, kooperace, flexibilita, řešení problémů, aktivní přístup 

a zvládání zátěže. V této návaznosti uvádíme národní projekt Reflex 2013 s názvem: 

Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu a hodnocení 

získaného vysokoškolského vzdělání, v němž však byly zkoumány pouze osoby 

s vysokoškolským vzděláním. V rámci tohoto projektu byl poměrně rozsáhlý prostor věnován 

kompetencím a nedostatkům projevujícím se především ve skupině tzv. měkkých kompetencí. 

Mezi nejslabší patřily dovednost komunikovat s lidmi a schopnost zvládat zátěžové situace 

(Koucký, Ryška & Zelenka, 2014). Z výsledků našeho šetření tato skutečnost nevyplynula.  

Přestože u mladých lidí z DD a RV nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly ve 

zvládání zátěže, jedinci z DD častěji volili hodnotu, která naznačovala menší míru frustrační 

tolerance, což je v souladu s jinými výzkumy (např. Lino & Lima, 2017). Tento jev by bylo 

vhodné dále zkoumat nejen na základě subjektivního posouzení, ale také objektivnějších metod. 



 

157 

Limity výzkumu 

Obdobně jako i další výzkumy v sociálních vědních disciplínách má i námi provedený 

výzkum své limity, které je v rámci zpětné vazby třeba zmínit. Vztahují se jak 

k nereprezentativnosti výzkumného vzorku, který byl vybrán záměrným výběrem na základě 

dostupnosti (Reichel, 2009), tak ve vztahu k diverzitě teoretických východisek či ve vztahu 

k užité metodologii.  

Z interpretace našeho výzkumu také vyplývá, že jsme se zaměřovali primárně na výlučně 

subjektivní rovinu hodnocení kompetencí u mladých lidí z dětských domovů a rodinné 

výchovy. Přestože jsme se snažili subjektivitu korigovat názory expertů, kteří se v problematice 

žité reality dětí z dětských domovů dobře orientují, nelze vyloučit určitá zkreslení. 

Před samotnou realizací výzkumného šetření bylo také nutné řešit celou řadu atributů, kdy 

jedním z nejdůležitějších je samotná ochota participantů, respondentů a institucí spolupracovat, 

výzkum tedy pokrývá pouze motivované účastníky. Jsme si také vědomi, že na základě síly 

účinku u statisticky významných výsledků by bylo potřeba výsledky ještě více ověřit. Přestože 

jsme se snažili o validizaci kvantitativních zjištění na základě expertního šetření, omezení 

vzorku expertů v důsledku pandemie Covid-19 oslabuje relevanci nálezů. Pro zobecnění, které 

je nezbytné pro vědecké poznání, ale i pro praxi, by bylo přínosné provést navazující výzkumy 

na větších vzorcích. 

Limity plynou i ze složitosti zkoumané problematiky, na niž se v odborné literatuře 

v současné době nenabízí komplexní pohled. Prostřednictvím dotazníku, který představoval 

hlavní nástroj kvantitativní části výzkumu, jsme se pokusili problematiku průřezových 

a přenositelných kompetencí schematizovat, avšak směřování výzkumu do zvolených oblastí 

kompetencí mohlo vést k tomu, že některé důležité fenomény nemusely být odhaleny. Naopak 

některé další okolnosti, které ovlivnily volbu respondentů z RV, jako například v oblasti 

samostatnosti, nebylo již možné hlouběji prozkoumat. Proto se domníváme, že výzkumné 

šetření nemohlo zachytit všechny jevy, jež téma předložené práce obsahuje, ale že bylo 

úvodním poznáním, které by mohlo vést k dalšímu poznání o dané oblasti na základě 

navazujícího kvalitativního šetření, které by bylo dalším krokem k hlubšímu objasnění 

fenoménu.  

Limitem výzkumu je také obtížná uchopitelnost pojmu měkké kompetence, které se 

navzdory požadavku na behaviorální jednoznačnost (Vaculík, 2010) pro svoji transverzálnost 

překrývají, jeden projev chování tedy nelze zařadit vždy do jediné kompetence. Bylo by proto 
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vhodné více prozkoumat faktorové zátěže jednotlivých škál a zjistit, které položky mají největší 

vliv na celkové výsledky. 

Vztah mezi vzděláváním a trhem práce je poměrně komplikovaný a výsledné uplatnění 

absolventů závisí nejen na získaných vědomostech, ale také na získaných kompetencích. 

Realizovaný výzkum vnímáme jako prvotní sondu do problematiky předpokladů k pracovnímu 

uplatnění u osob opouštějících dětské domovy, kdy jsme se snažili o to, aby provedené šetření 

poskytlo vstupní informace k identifikaci potřeb těchto mladých lidí a inspiraci pro další 

výzkumy v této oblasti v podmínkách ČR. Se zaměřením na kompetence doporučujeme do 

dalších výzkumů u shodných zkoumaných skupin mladých lidí z DD a rodinné výchovy 

vytvořit výzkumný nástroj, který by pokrýval všechny obecné dovednosti a měkké kompetence 

v centrální databázi, aby bylo možno zjistit jejich význam pro jednotlivé skupiny. Také by bylo 

zajímavé zjistit korelaci mezi jednotlivými měkkými kompetencemi a obecnými dovednostmi 

vymezenými v CDK. V neposlední řadě by bylo vhodnější vytvořit položky, které by 

objektivněji zjišťovaly úroveň skutečného rozvoje jednotlivých kompetencí (např. problémové 

úlohy s posouzením kvality řešení apod.).  

 

7.8 Doporučení pro praxi  

Pokud se vrátíme k cílům disertačního projektu vyjádřeným v Úvodu práce, v praktické 

rovině je potřeba ještě na základě relevantních zjištění formulovat doporučení pro zlepšení 

praxe. 

Přestože ve vztahu mezi vzdělávacím systémem a trhem práce nejsou mladí lidé jen 

pasivním objektem, v případě dětí z dětských domovů jsou možnosti podpory a směrování žáků 

ke konkrétním požadavkům trhu práce do značné míry v režii ústavního zařízení, školy 

a neziskových organizací, tedy institucí, které nastupují na místo rodiny. Proto jsou doporučení 

směřována zejména do této oblasti. 

Z šetření plyne, že příprava na přechod do světa práce je orientována k nižším stupňům 

profesní přípravy, které mohou vést mladé lidi spíše k prekarizovaným povoláním, s nimiž je 

spojeno znevýhodnění na trhu práce, a tedy také omezení životní perspektivy a kvality života. 

V tomto směru doplácejí mladí z DD na zaostávání v akademických (obecných) dovednostech, 

které jsou klíčové pro vzdělávací a životní úspěch. Doporučujeme proto věnovat větší pozornost 

rozvoji obecných dovedností, které mladé lidi z DD znevýhodňují. Nestačí nabízet programy 

a případné doučování, ale zejména působit na motivační systém osobnosti, neboť právě v této 
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oblasti se škole ani neziskovým organizacím nedaří. Všichni aktéři by se měli naučit podporovat 

vzdělávací ambice mladých lidí umístěných v dětských domovech a více se zaměřit na rozvíjení 

jejich předpokladů. V tomto smyslu je důležité, aby příprava byla individualizovaná 

a aspirovala na dosažení maxima každého dítěte. Také je třeba, aby pracovníci domovů nebrali 

umístěné děti jako předem limitované ve schopnostech v důsledku traumat a výchovného 

zanedbání, ale přistupovali k nim s pedagogickým optimismem, jinými slovy s vírou v jejich 

možnosti. Doporučujeme proto vzdělávání v principech výchovy orientované na žáka 

s akcentem na dovednost navázat profesionální podporující pedagogický vztah. 

Zásadní je zplnomocňovat mladé lidi k přebírání odpovědnosti za vlastní život. Průzkum 

agentury IPSOS (2015) dokládá, že děti v DD jsou často emocionálně závislé na vychovatelích, 

což potvrdil i náš výzkum, a po opuštění dětského domova selhávají z důvodu malé 

poskytované následné podpory, a to navzdory námi odhalené subjektivně pociťované 

samostatnosti. Objevujeme tedy rozpor mezi námi zjištěnými postoji a realitou, který 

doporučujeme dále zkoumat a brát v potaz v rámci výchovné práce. 

Doporučujeme, aby v otázkách kariérového rozhodování byla mladým lidem z DD 

poskytována podpora takovým způsobem, aby byli schopni se s ohledem na vlastní schopnosti, 

dovednosti, vlohy a nadání rozhodnout o volbě povolání (Doležalová, 2014). Velmi důležité je 

v tomto smyslu kariérní poradenství, které by mělo probíhat ve spolupráci s psychologem 

(rozpoznání individuálních schopností jedince), kariérním poradcem školy, vychovatelem 

(hluboká znalost jedince z každodenního fungování) a sociálním pedagogem (podpora zvládání 

životních situací, spolupráce se školou a primární rodinou).  

I přesto, že je systém institucionální výchovy v ČR legislativně ukotven a má jasné 

výchovně vzdělávací a socializační poslání, dochází často k rozporu mezi politickou 

a praktickou úrovní. V praxi často schází kontrolní mechanismy zaručující dodržování 

standardů a rovněž absentuje možnost kariérního růstu a celoživotního vzdělávání 

pedagogických pracovníků v zařízeních ústavní a ochranné výchovy (Běhounková, 2011). 

Proto k dalším doporučením patří dbát na další vzdělávání vychovatelů v DD směrem 

k problematice kariérního poradenství a k podpoře jejich spolupráce s kariérními poradci školy.  

Domníváme se, že je důležité překonat resortní roztříštěnost péče o mladé lidi a vybudovat 

platformy, které by umožnily účelnou spolupráci. Iniciativy neziskového sektoru jsou důležité, 

inovativní a přínosné, přesto by samotný výchovný systém neměl rezignovat na systémové 

řešení. Dnes neexistuje zastřešující koncepce, která by podporu dětí z ústavů řešila, zřejmě 

i proto jen 20 % potřeb dětí nezbytných pro přechod do života (bydlení, práce, vzdělání aj.) 
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zajišťují formální systémové intervence (IPSOS, 2015). Vzhledem k dlouhodobosti tohoto cíle 

je vhodné z hlediska potřeb těchto mladých lidí využívat pro jejich hladký přechod do života 

a na trh práce alespoň moderní metody práce, jako jsou interdisciplinární případové konference 

s využitím odborného potenciálu pracovníků klíčových institucí, nebo konference rodinné, 

které dokáží mobilizovat rezervy samotných rodin. Tyto metody jsou již dnes obecně známou 

součástí multidisciplinárních přístupů, přesto nejsou využívány v dostatečné míře. V těchto 

přístupech je nutné proškolit učitele i odborné pedagogické pracovníky škol. Dále 

doporučujeme stavět výchovné intervence na výsledcích výzkumů, které odhalují obtíže tranzic 

daných nároky socializace mladých lidí z DD. Je potřeba nejen mladé lidi seznamovat s riziky, 

ale také trénovat řešení typických situací, například zážitkovou formou. 

Práce s mladými lidmi, kterým se blíží doba jejich plnoletosti, by měla být zaměřena na 

formování jejich kompetencí a profesních preferencí, ale také na rutiny spojené s hledáním 

zaměstnání. Doporučujeme proto nácvik jednotlivých etap procesu vstupu do světa práce 

(přihlášení se do výběrového řízení, zaslání životopisu, vystupování během samotného řízení, 

možnosti uzavření pracovně-právních vztahů atd.). 

Doporučujeme také, aby situace odchodů mladých lidí z dětských domovů byla systémově 

monitorována a aby byla včas přijímána opatření pro snížení rizik neúspěšného vstupu do 

zaměstnání. Např. v období od 30. 9. 2017 do 30. 9. 2019 byl ve věkové kategorii 16–21 let, 

která byla stěžejní i pro naše šetření, celkový počet evidovaných žadatelů o práci 114 949. 

Pokud se ale zaměříme na skupinu mladých lidí, kteří opouštějí DD a jsou znevýhodněni 

ohledně účasti na trhu práce, docházíme k zjištění, že není zahrnována v rámci NEET a není 

ani na území ČR statisticky sledována (Chamoutová et al., 2020). Pro tuto agendu by také měli 

být dobře proškolení pracovníci úřadů práce. Je nutné, aby vnímali, že tato skupina má jisté 

handicapy v rámci příležitostí k zaměstnání, s nimiž potřebuje pomoci, a aby nedocházelo 

pouze k formálnímu plnění povinností, které pro správní úřad v oblasti zaměstnanosti 

vyplývají. Např. v praxi se může velmi snadno stát, že po opuštění dětského domova nenalezne 

mladý jedinec práci z důvodu nevhodné nebo nedokončené kvalifikace nebo ztratí zájem o práci 

v oboru z důvodu nevhodné kariérní volby. Z tohoto důvodu je také důležitá udržitelná nabídka 

bezplatných kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů pro tyto mladé lidi.  

Jak vidíme, existuje více faktorů, které rozhodují o úspěšnosti celého procesu pozitivního 

přechodu mladých lidí z dětských domovů na trh práce, ať už je to výběr školy, dostatečná 

nabídka práce v daném regionu, možnost sehnání vlastního bydlení, finanční zabezpečení, 

materiální zabezpečení, kvalitní sociální vazby či dobrý individuální plán. Podstatné je předání 
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dostatečného množství informací, aby byli mladí lidé před odchodem ze zařízení připraveni na 

potenciálně obtížné situace. Důležité jsou informace nejen o možnostech získaní práce, ale také 

o získání finančních prostředků například na studium či bydlení, kdy s dostatečnými 

informacemi získají mladí lidé pocit jistoty a nebudou nuceni k návratu do nefunkční biologické 

rodiny. Z našeho expertního šetření např. plyne, že mladí lidé v DD jsou často edukováni 

v oblasti finanční gramotnosti s využitím projektů neziskových organizací. Zároveň jsou ale 

mnohdy málo motivováni, aby se kursů účastnili. Tento typ gramotnosti je také zapracován do 

RVP všech oborů středního vzdělávání. Nicméně orientovat se ve světě finančních nabídek je 

čím dál složitější a pedagog zajišťující výuku finanční gramotnosti pojímá danou oblast 

v mezích vyučovaného předmětu. Z tohoto důvodu doporučujeme zavedení speciálních 

seminářů a možnosti podpory tohoto vzdělávání na všech typech středních škol, aby se mladí 

lidé z DD mohli seznámit nejen s poznatky, ale i s názory vrstevníků a získali jiný rámec 

náhledu každodenního světa financí. Systémově může jí o formu projektů financovaných 

prostřednictvím zdrojů ze státního rozpočtu ČR a evropského sociálního fondu. Konkrétní 

programy, projekty a aktivity v oblasti finančního vzdělávání realizují v současné době nejen 

orgány veřejné správy, ale také spotřebitelská sdružení, neziskové organizace a subjekty 

finančního trhu, kdy na většině projektů se podílí odborně i finančně několik subjektů zároveň. 

Pro zlepšení je potřeba úzké spolupráce středních škol s finančním trhem a neziskovými 

organizacemi, a to zejména v podobě rozšíření spolupráce škol a regionálních zaměstnavatelů 

či pořádání odborných přednášek s lektory z praxe, již jsou schopni zprostředkovat modelové 

situace založené na skutečných základech. 

Dětské domovy jakožto školská zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže se řídí 

zákonnými normami, jež současně regulují pobyt klientů v těchto zařízeních na území ČR. 

Dochází tak k jisté disproporci, kdy na jedné straně stojí potřeba těmto mladým lidem pomáhat 

i po dosažení plnoletosti, a na straně druhé potřeba tyto osoby v osmnácti letech ze zařízení 

propustit, pokud se soustavně nepřipravují na budoucí povolání a na základě dohody nedojde 

k prodloužení pobytu. Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že období pro opuštění dětského 

domova by mělo být v souladu s dosažením jisté psychické zralosti, sociální zdatnosti a mělo 

být také spojeno s pomocí nalezení práce. V tomto smyslu doporučujeme vytvářet systémy 

návazné podpory mladých lidí opouštějících dětský domov, které by využívaly nejen 

spolupráce institucí (domů na půl cesty, sociální, právní a psychologické poradenské služby, 

úřady práce), ale také provázejících metod, jako například mentoring. Důležitý je včasný zásah 

v případě rizika nezvládnutého přechodu, aby nedocházelo k návazným problémům 

v sociálním fungování jedince.  
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Mladá populace je obecně považována za rizikovou skupinou na trhu práce a je spolu 

s dalšími znevýhodněnými skupinami obyvatelstva nezaměstnaností postižena nejvíce. Období 

od absolvování školy až po nalezení si zaměstnání je těžké a zároveň zásadní, a proto je 

zapotřebí tomuto tématu stále věnovat zvýšenou pozornost. Příprava na vstup na trh práce je 

velice důležitá, proto se v současné době řada neziskových organizací snaží takovým osobám 

pomoci prostřednictvím různých projektů, kurzů či workshopů. Tato snaha však není dostatečná 

a bylo by vhodné ji uchopit více systémově, meziresortní spoluprací ministerstev, zejména 

MŠMT a MPSV, a neziskového sektoru. Větší kooperací a flexibilitou mezi orgány 

a institucemi, které poskytují pomoc mladým lidem při přechodu z dětských domovů do 

samostatného života, a následnou zpětnou vazbou by se tak dalo mnoha jejich životním 

nezdarům předejít.  

Stanovené závěry a doporučení by měly být brány v potaz i ve vztahu k připravovaným či 

probíhajícím národním programům a projektům, založeným na pomoci mladým lidem, kteří 

opouštějí nejen dětské domovy, ale i další výchovné instituce. Ač se v této práci specificky 

zaměřujeme na skupinu mladých lidí z DD, je potřeba si uvědomit, že mladá populace celkově 

patří mezi rizikové skupiny na trhu práce, jež jsou ohroženy nezaměstnaností. Období mezi 

odchodem ze vzdělávacího systému a nalezením práce je kritické a ovlivňuje jej celá řada 

faktorů. Případný neúspěšný vstup na trh práce může představovat potencionální hrozbu 

v podobě deformace osobnostního vývoje, kterému chceme a můžeme za pomoci různých 

prostředků zabránit.  
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Závěr 

Zpracování disertační práce bylo vedeno snahou rozšířit poznatky ohledně profesního 

startu mladých lidí z dětských domovů jako pilíře ústavní péče v ČR o problematiku jejich 

kompetenčních předpokladů pro trh práce. Význam tématu je dán tím, že uplatnění těchto 

mladých lidí na trhu práce není sledováno a po nabytí plnoletosti ztrácíme o těchto členech 

společnosti důležité zpětné informace. Zapojili se úspěšně na trh práce? Pracují v oboru, který 

vystudovali, či využívají nabízených možností různých rekvalifikačních kurzů? Cítili se pro 

přechod na trh práce připraveni? Informace máme pouze ze statistických ročenek školství, které 

spadají do gesce MŠMT ČR, avšak pouze o těch, kteří se svou snahou, pílí a poskytnutými 

možnostmi ze strany DD, v podobě smlouvy o prodlouženém pobytu dostali na některou 

z vyšších odborných či vysokých škol. Většina z nich se v dalších fázích z hledáčku analytiků 

trhu práce ztrácejí a přestávají být dostupní jako specifická cílová skupina také pro výzkumníky, 

kteří by jejich zkušenost chtěli statisticky podchytit. Z tohoto důvodu se řešený disertační 

projekt musel zaměřit na mladé lidi, kteří ještě pobývají v zařízení, a zároveň nezbylo než se 

orientovat na jejich subjektivní názory jako na relevantní zdroj informací.  

Výzkumné šetření bylo realizováno se záměrem analýzy a podrobné deskripce 

problematiky kompetencí potřebných pro uplatnění mládeže svěřených do ústavní výchovy, 

přičemž je třeba konstatovat, že podobná šetřená se v odborné literatuře v podstatě nevyskytují. 

Na základě zjištěných výsledků šetření jsme se snažili dále specifikovat doporučení v oblasti 

vstupu do pracovního života a podpory osob z institucionální péče v oblasti obecných 

dovedností a měkkých kompetencí, ve nichž byly na základě provedeného kvantitativního 

šetření zjištěny existence statisticky významných rozdílů u námi zkoumaných skupin mladých 

lidí. 

Bazálními východisky se pro disertační práci staly zejména výsledky a závěry 

mezinárodních výzkumů, ale i realizovaná tuzemská šetření a jim odpovídající příslušné studie 

prokazující existenci řady rozdílů v připravenosti na samostatný život mezi dětmi a mladými 

lidmi, kteří prošli některou z forem náhradní péče, a jejich vrstevníky z rodinné výchovy. 

Hlavní směr výzkumu sledoval sebeposouzení zvládání obecných a měkkých kompetencí 

důležitých pro trh práce u mladých lidí z ústavní a rodinné výchovy. 

V teoretické části disertační práce jsme usilovali o komplexní teoretickou analýzu, která 

pojednává o hlavních poznatcích dané problematiky a snaží se o jejich strukturaci tak, aby 
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poskytovala ucelený teoretický přehled. Teoretická část je tematicky rozdělena do šesti kapitol, 

jež vycházejí z českých i zahraničních odborných zdrojů.  

Obsah první kapitoly otevírá s oporou o zahraniční a tuzemské výzkumy problematiku 

mladých lidí z ústavů a jejich přechodu na trh práce jako specifický sociálně pedagogický 

problém. Klíčové je zejména sociální znevýhodnění, jemuž tito mladí lidé na trhu práce čelí, 

proto je třeba věnovat tématu zvýšenou pozornost. Kapitola se rovněž se zaměřuje na aktivní 

politiky trhu práce ve světě, zejména v zemích EU a ČR, ve kterých je politika podpory 

přechodu mladých lidí z ústavní péče do dospělosti deklarovanou prioritou.  

Ve druhé kapitole se zabýváme sociálními souvislostmi zaměstnání mladých lidí. Hlavní 

otázkou této kapitoly je nezaměstnanost mladých lidí, která je ústředním bodem politik 

zaměstnanosti, a možnosti, jak efektivně začlenit tuto skupinu do světa práce. Důležitým 

poznatkem je, že dospívající z ústavní výchovy nejsou z pohledu zákona č. 435/ 2004 Sb. 

O zaměstnanosti definovaní uchazeči, kteří potřebují zvýšenou péči při podpoře v hledání či 

udržení si zaměstnání.  

Ve třetí kapitole se zabýváme kompetencemi v pracovní a vzdělávací oblasti. V kapitole 

se kromě vymezení pojmu zaměřujeme na kompetence v kontextu celoživotního učení 

a reforem školních osnov a odborných programů. Pojem má v naší práci transdisciplinární 

povahu. Analýza ukázala, že pojem přešel do vzdělávání zejména z požadavku zaměstnavatelů 

na přípravu pracovní síly. Mnoho členských států EU v intencích těchto požadavků 

reformovalo své školní osnovy a odborné programy, aby zavedly část nebo celý přístup 

stanovený v doporučení EU o klíčových kompetencích. Kapitola se stala také podkladem pro 

výzkumu, který se orientuje na český Kompetenční model národní soustavy povolání. 

Vzhledem k existenci celé řady dělení kompetencí podle kritérií, oblastí využití, důležitosti aj., 

jsme přijali základní klasifikaci dle centrální databáze kompetencí na měkké, odborné a obecné 

kompetence (MPSV, 2017).  

Čtvrtá kapitola přináší ucelený pohled na problematiku ústavní výchovy s akcentem na 

dětské domovy. Snaží se postihnout současné trendy humanizace a deinstitucionalizace, které 

mají vliv na ústavní výchovu v posledních dvou desetiletích jak z hlediska legislativy a metodik, 

tak i z pohledu poskytovaných služeb. Z analýzy přesto plyne, že umístění dítěte v dětském 

domově je krajním řešením nezvládnuté rodinné výchovy a nemůže nahradit adekvátní rodinné 

působení. Zjištěno také bylo, že péče o ohrožené děti a mladé lidi představující mezioborovou 

problematiku není mnohdy realizována ve spolupráci klíčových ministerstev, do nichž agenda 

o péči o ohrožené děti spadá. 
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V kapitole páté se více dopodrobna věnujeme specifikům dospívání mladého jedince 

v prostředí dětského domova. Nejdříve nabízíme komplexní pohled na vývojové období 

adolescence, snažíme se charakterizovat adolescenty v obecné rovině a současně v tomto 

vývojovém období nastínit hlavní psychologické znaky, jež mají vliv na hodnocení vlastních 

kompetencí a následnou volbu budoucího povolání. Poznatky vycházejí z odborných publikací 

českých i zahraničních autorů z oblasti vývojové a sociální psychologie. Vzhledem k tomu, že 

dospívající mají v důsledku umístění v ústavu ztížený profesní start, zabýváme se také jejich 

profesní volbou, přípravou na povolání a nastíněním podpory i rizik při ukončování pobytu 

v ústavním zařízení. 

Šestá, závěrečná kapitola teoretické části přináší celkové shrnutí nejvýznamnějších aspektů 

problematiky. 

Empirická část obsahuje výzkum kompetenčních předpokladů mladých lidí z dětských 

domovů pro jejich přechod na trh práce. Téma výzkumu tedy kontinuálně navazuje na poznatky 

obsažené v teoretické části práce.  

V konceptu kompetencí bylo pro výzkum zvoleno interdisciplinární a mnohovrstevnaté 

téma, pro jehož zpracování bylo třeba překonat řadu úskalí. Prvotním záměrem bylo podchytit 

kompetenční předpoklady pro pracovní uplatnění v co největší šíři. Při průběžné analýze 

problematiky jsme došli k závěru, že je nutné téma blíže specifikovat, neboť bychom řešili příliš 

obsáhlý výzkumný problém. Aspirovat na vytvoření komplexního pohledu na problematiku by 

si přinejmenším vyžádalo spolupráci více badatelů nebo by výzkum zůstal pouze na povrchu. 

Proto byl koncept kompetencí pro účely výzkumu zúžen na obecné dovednosti a měkké 

kompetence, jež mají průřezový charakter, jsou přenositelné napříč povoláními a obory a jejich 

dosažená úroveň do jisté míry predikuje úspěšnost mladého jedince nejen na trhu práce, ale i 

v životě.  

Po počátečních úvahách nad designem výzkumu byl ad hoc vytvořen sekvenční smíšený 

design, který vycházel z metodologické triangulace technik kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu.  

V první fázi výzkumu bylo realizováno kvalitativní šetření formou semistrukturovaného 

rozhovoru s personalisty a HR manažery, jež zajišťovalo důkladnější znalost terénu 

a adekvátnější sestavené nástroje měření. Důležitým tématem této fáze byla otázka, které 

obecné dovednosti a měkké kompetence jsou při vstupu na trh práce požadovány. Referenčním 

rámcem byly požadavky, jež zaměstnavatelé kladou na uchazeče o zaměstnání ve výběrových 
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řízeních. Prostor byl věnován žádoucí úrovni vybraných kompetencí v návaznosti na centrální 

databázi kompetencí spravovanou MPSV.  

Další fází výzkumu bylo dotazníkové šetření u respondentů z dětských domovů a kontrolní 

skupiny z rodinné výchovy. Předmětem zájmu bylo sebeposouzení mladých lidí, které se 

vztahovalo k obecným požadavkům potřebným pro výkon práce a vybraným měkkým 

kompetencím, jež vzešly z první fáze výzkumu. Rovněž byly zakomponovány položky 

dotazující se na to, s kým respondenti konzultovali volbu povolání a zda se cítí být připraveni 

ke vstupu na trh práce.  

Završením výzkumu bylo expertní šetření, které bylo provedeno za účelem analyzování 

vychýlených nebo neočekávaných výstupů z kvantitativní části výzkumu s cílem popsat 

a kriticky posoudit získané výsledky. Vznikl tak prostor pro doplnění a validizaci zjištěných 

výsledků. Využit byl opět semistrukturovaný rozhovor.  

V rámci výzkumu se ukázalo, že personalisté považují vybrané obecné dovednosti a měkké 

kompetence za významný prediktor úspěchu mladých lidí na trhu práce. Zároveň z analýzy 

vyplynulo, že skupina mladých lidí z ústavů je při tomto přechodu v oblasti obecných 

dovedností v méně výhodné pozici, neboť jejich posouzení počítačových dovedností a jazykové 

způsobilosti v češtině a angličtině bylo statisticky významně horší než u jejich vrstevníků 

z rodin. Lépe pro tuto skupinu mladých lidí vyznívají výsledky v oblasti měkkých kompetencí, 

konkrétně samostatnosti, u které se projevili jako statisticky významně lepší oproti kontrolní 

skupině. Tyto výsledky validizovali také experti. 

Úspěch ve vzdělávání u klientů z DD je považován za jeden z hlavních faktorů dalšího 

životního úspěchu. Podle realizovaných výzkumů a publikovaných dat dosahují tito klienti 

nižšího vzdělání, současně mají nižší vzdělanostní ambice a během studia pociťují menší 

podporu v učení ze strany dospělých (Langmeier & Matějček, 2011; Martin & Jackson, 2002; 

Myšková et al. 2015; Škoviera, 2007). To potvrzuje i naše šetření, kdy studium zakončené 

získáním výučního listu prezentuje z celkového počtu respondentů z DD 76,87 % (n = 103) 

oproti 10,36 % (n = 20) zastoupení respondentů z rodinné výchovy. Také experti potvrdili nižší 

míru podpory, ať již z rodin, anebo z prostředí samotného DD.  

Spolupráce s personalisty a HR manažery, respondenty z DD a z rodinné výchovy 

a experty z praxe přinesla bohatý materiál, jenž odhalil mnohá úskalí, jimž musí mladí lidé čelit, 

ale přinesl také některá pozitivní zjištění. Patří k nim například důvěra dospívajících z dětských 

domovů ve vychovatele a další zaměstnance, pokud jde o možnost konzultace profesní volby, 
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a víra ve vlastní dobrou připravenost pro zaměstnání. Pozitivní také je, že ve většině měkkých 

kompetencí se tito mladí lidé neposuzují hůře než jejich vrstevníci. Experti se dokonce 

domnívají, že ohledně nároků praktického života jsou lépe informovaní než jejich vrstevníci 

z rodin. 

Na závěr chceme zdůraznit, že děti a dospívající jsou umisťováni do dětských domovů ne 

vlastní vinou, ale obvykle v důsledku selhání primární rodiny. Každý rok přitom opouští dětské 

domovy na území ČR stovky mladých lidí, u nichž si musíme klást otázku, zda jsou připraveni 

zařadit se plnohodnotně na trh práce nebo zda je jejich sociální prognóza taková, že budou patřit 

mezi příjemce sociálních podpor. Podle představitelů organizací, které se jejich sociální 

integraci věnuji, polovina až dvě třetiny z nich svůj profesní start nezvládnou. Průzkum 

předpokladů pro jejich pracovní uplatnění lze v tomto smyslu chápat jako jednu z cest, jak 

identifikovat oblasti, ve kterých tito mladí lidé nemají dostatek podpory, a cíleně se na ni 

zaměřit. 
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Příloha 1 - Návaznost strategických dokumentů v ČR 

 

Zdroj: MŠMT, 2014, s. 51 
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Příloha 2 - Soustava kurikulárních dokumentů (stav platný v roce 2020) 

Zastřešující kurikulární dokument 

RVP PV 

RVP ZV 

RVP ZSŠ 

RVP G 

RVP GSP 

RVP DG 

RVP SOV 

RVP ZUV 

RVP JŠ 

Vzdělávací 

programy 

vyšších 

odborných 

škol 

Bc. 

studijní 

programy 

vysokých 

škol 

Mgr. 

studijní 

programy 

vysokých 

škol 

Doktorské 

studijní 

programy 

vysokých 

škol 

Národní soustava  

kvalifikací 

Školní 

vzdělávací 

programy 

Kvalifikační a hodnoticí 

standardy profesních 

kvalifikací 

 

Zdroj: zpracováno autorkou dle „Strategie 2020“ (MŠMT, 2014) 
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Příloha 3 – Přehled Měkkých kompetencí 

CENTRÁLNÍ DATABÁZE KOMPETENCÍ (CDK) 

Měkké kompetence 

Celkový počet evidovaný v CDK k 

04/2020 
15 

Číselná úroveň kompetencí doplněná o 

deskriptory 
0-5 

Kód kompetence Název obecné dovednosti 

a01 Efektivní komunikace  

a02 Kooperace (spolupráce)   

a03 Kreativita  

a04 Flexibilita  

a05 Uspokojování zákaznických potřeb   

a06 Výkonnost  

a07 Samostatnost  

a08 Řešení problémů  

a09 Plánování a organizování práce  

a10 Celoživotní učení  

a11 Aktivní přístup  

a12 Zvládání zátěže   

a13 Objevování a orientace v informacích  

a14 Vedení lidí (leadership)  

a15 Ovlivňování ostatních  

 

Zdroj: zpracováno autorkou dle CDK (MPSV, 2017) 
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Příloha 4 - Přehled Obecných dovedností 

CENTRÁLNÍ DATABÁZE KOMPETENCÍ (CDK) 

Obecné dovednosti 

Celkový počet evidovaný v CDK k 

04/2020 
8 

Číselná úroveň kompetencí doplněná o 

deskriptory 
0-3 

Kód kompetence Název obecné dovednosti 

b01 Počítačová způsobilost   

b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu   

b03 Numerická způsobilost  

b04 Ekonomické povědomí  

b05 Právní povědomí  

b06 Jazyková způsobilost v češtině  

b07 Jazyková způsobilost v angličtině  

b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce  

 

Zdroj: zpracováno autorkou dle CDK (MPSV, 2017) 
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Příloha 5 - Přehled Odborných znalostí a dovedností 

CENTRÁLNÍ DATABÁZE KOMPETENCÍ (CDK) 

Odborné znalosti a dovednosti 

Celkový počet 

evidovaný v CDK 

k 04/2020 

Znalosti Dovednosti 

2 381 24 039 

Číselná úroveň kompetencí doplněná o deskriptory 

z EQF 
1-8 

Kód kompetence Název odborné znalosti a dovednosti 

c1 Zemědělství, lesnictví, zahradnictví, chovatelství a veterinární péče 

d1 Hornické činnosti a úprava nerostných surovin 

e1 Potravinářství 

e2 Textil, oděvnictví, obuvnictví, zpracování kůže a kožešin 

e3 Zpracování dřeva a výrobků ze dřeva, výroba hudebních nástrojů 

e4 Výroba papíru a výrobků z papíru 

e5 Chemický průmysl (výroba léčiv, plastů, gumárenství a další) 

e6 Zpracování skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot 

e7 Strojírenství a kovovýroba 

e8 Elektrotechnika, elektronika, automatizace, elektroenergetika 

f1 Výroba a rozvod plynu, tepla a vody 

f2 Ochrana životního prostředí, vodní hospodářství 

g1 Stavebnictví, architektura, geodézie, kartografie 

h1 Obchodní činnosti a marketing 

h2 Logistika, doprava, skladování, zasilatelské služby 

h3 Cestovní ruch, ubytování a veřejné stravování 

h4 Osobní služby (péče o vlasy a tělo, služby pro domácnosti a firmy) 

i1 Finance, bankovnictví, pojišťovnictví 

i2 Státní správa, samospráva a národohospodářství 

i3 Administrativa, ekonomika firmy, účetnictví a daně 

i4 Právo 

i5 Management, personalistika 

j1 Matematika, fyzika, chemie, nauky o životě a jejich aplikace 

j2 Informatika a informační technologie 

j3 
Psychologie, sociologie, jazyky a ostatní humanitní a společenské 

obory 

j4 Výchova a vzdělávání 

k1 Zdravotnictví a farmacie 

k2 Sociální péče a služby zaměstnanosti 

l1 Vojenství a obrana 

l2 Ochrana osob a majetku (policie, požárníci, záchranáři, BOZP) 

m1 Umění, média a umělecká řemesla 

m2 Žurnalistika a informace 

m3 Sport 
 

Zdroj: zpracováno autorkou dle CDK (MPSV, 2017) 

Pozn.: Odborné znalosti a dovednosti se člení dle odborného směru a dle charakteru činnosti, se kterou souvisí. V 

CDK členěno do 33 odborných směrů, viz Příloha 5.  
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Příloha 6 – Struktura systému poradenských služeb v České republice 

 

Zdroj: Freibergová, Z. (2005, s. 2) 

Dostupné z: http://old.nvf.cz/spps/dokumenty/freibergova_poradensky_system_cr.pdf 
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Příloha 7 – Informovaný souhlas účastníka rozhovoru (1. fáze výzkumu) 

INFORMOVANÝ SOUHLAS ÚČASTNÍKA ROZHOVORU 

Název disertační práce: Průzkum předpokladů k pracovnímu uplatnění u osob opouštějících 

dětský domov. 

Doktorandka: Mgr. Veronika Novotná 

E-mail: veronika.novotna@ff.cuni.cz 

Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
__________________________________________________________________________________ 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás oslovit k účasti na rozhovoru k disertační práci. Hlavním cílem rozhovoru je 

zjištění, na které kompetence z CDK (Centrální databáze kompetencí) je potřeba se zaměřit 

u budoucích uchazečů o zaměstnání. Oslovováni jsou zejména odborníci z praxe, konkrétně: 

personalisti(ky), jež zajišťují veškerou personální agendu v organizaci, HR manažer. 

Vaše případná participace je dobrovolná. Můžete ji odmítnout nebo ji kdykoliv v průběhu 

rozhovoru přerušit. V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit.  

V rámci rozhovoru, který bude trvat zhruba 25 minut, budou zjišťovány informace o tom, jaký 

význam dávají zaměstnavatelé obecným a měkkým kompetencím u uchazečů o zaměstnání a na 

které je potřeba se při práci s mladými lidmi, kteří mají pracovní dráhu teprve před sebou 

zaměřit. Písemný zápis z rozhovoru bude anonymizován a archivován pod číselným kódem.  

V případě, že by byly některé uvedené informace publikovány v disertační práci, bude 

postupováno tak, aby nikdy nebyla ohrožena Vaše anonymita (nikde nebude uvedeno Vaše 

jméno či jiné osobní údaje). Poznámky z rozhovoru s Vámi nebudou poskytnuty žádné třetí 

straně.  

Já, níže podepsaný/á podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) tímto: 

uděluji / neuděluji svůj výslovný a svobodný souhlas s poskytnutím rozhovoru a publikováním 

informací z rozhovoru v disertační práci, která neohrozí moji anonymitu.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jméno a příjmení účastníka/účastnice rozhovoru:                                                              

 Podpis účastníka/účastnice rozhovoru:  

 Datum:

mailto:veronika.novotna@ff.cuni.cz
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Příloha 8 – Online dotazník 
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Příloha 9 – Informovaný souhlas účastníka rozhovoru (expertní šetření) 

INFORMOVANÝ SOUHLAS ÚČASTNÍKA ROZHOVORU 

Název disertační práce: Průzkum předpokladů k pracovnímu uplatnění u osob opouštějících 

dětský domov. 

Doktorandka: Mgr. Veronika Novotná 

E-mail: veronika.novotna@ff.cuni.cz 

Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
__________________________________________________________________________________ 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás oslovit k účasti na rozhovoru k disertační práci. Hlavním cílem rozhovoru je 

konzultace zjištěných výsledků dotazníkového šetření s odborníky, kteří v praxi spolupracují 

s mladistvými z dětských domovů. 

Vaše případná participace je dobrovolná. Můžete ji odmítnout nebo ji kdykoliv v průběhu 

rozhovoru přerušit. V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit.  

V rámci rozhovoru, který bude trvat zhruba 10 minut, budou zjišťovány informace o tom, zda 

v daných oblastech obecných a měkkých kompetencích, ve kterých se hodnotili mladí lidé 

z dětských domovů, budete vzhledem ke své praxi souhlasit s jejich hodnocením, či na ně ze 

své pozice budete nazírat odlišně. Písemný zápis z rozhovoru bude anonymizován a archivován 

pod číselným kódem. V případě, že by byly některé uvedené informace publikovány 

v disertační práci, bude postupováno tak, aby nikdy nebyla ohrožena Vaše anonymita 

(nikde nebude uvedeno Vaše jméno či jiné osobní údaje). Poznámky z rozhovoru s Vámi 

nebudou poskytnuty žádné třetí straně.  

Já, níže podepsaný/á podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) tímto: 

uděluji / neuděluji svůj výslovný a svobodný souhlas s poskytnutím rozhovoru a publikováním 

informací z rozhovoru v disertační práci, která neohrozí moji anonymitu.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jméno a příjmení účastníka/účastnice rozhovoru:                                                              

Podpis účastníka/účastnice rozhovoru:  

Datum:  

 

 

mailto:veronika.novotna@ff.cuni.cz
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Příloha 10 – Přehled kategorií a kódů třetí fáze výzkumu 

Kategorie Subkategorie Kódy 

Obecné dovednosti 

Počítačové dovednosti 

malá kontrola využití 

počítače 

vytížení vychovatelů 

garantovat by měla škola 

angažovaní pracovníci 

učňáky nezvládají 

náročnost klientely v DD 

Jazyková způsobilost v 

ČJ 

deprivace a výchovné 

zanedbání v rodině 

intelektový deficit dítěte 

deficit studijních návyků 

nízké vzdělání rodičů 

Jazyková způsobilost v 

AJ 

rozpočet dětského domova 

schopné vedení 

spolupráce s neziskovým 

sektorem 

dotlačit dítě k učení 

jazyková nevybavenost 

vychovatelů 

Měkké kompetence Samostatnost 

potýkání se s mnoha 

problémy při odchodu 

diskurs samostatnosti 

stavění se na vlastní nohy 

Vstup na trh práce 

 

Připravenost na trh 

práce 

projekty neziskovek 

poznávání světa 

edukace k finanční 

gramotnosti 

edukace k bydlení 

informační náskok 

pracovní náskok 

příklad starších 

práce je nutnost 

nezáviset na dávkách 

rozvojová motivace 

rozpor teorie a praxe 

potřeba dozrání 

 

 


