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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 ukázaly, že 

nejméně studium podle mínění absolventů přispělo ke zvládnutí přijímacího řízení či pohovoru 

do zaměstnání (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. Ze závěrů plyne, že absolventi nejsou připraveni 

nabídnout na trhu práce měkké kompetence na úrovni, kterou požadují vykonávané pracovní 

pozice. Mezi nejslabší patří dovednost komunikovat s lidmi a schopnost zvládat zátěžové 

situace. Z výsledků také vyplynulo, že vzdělávací systém se na měkké kompetence málo 

zaměřuje (Koucký, Ryška & Zelenka, 2014). Přestože jsou uvedená šetření s ohledem na 

skupinu mladých lidí z dětských domovů jen omezeně využitelná, lze spekulovat, že pokud se 

deficity měkkých kompetencí prokázaly u vysokoškolsky vzdělaných osob, u mladých lidí 

z ústavní výchovy bude problém ještě výraznější.  

V disertaci vycházíme z předpokladu, že 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 

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 
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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. 

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 promítnout do změn, 

jež vytvoří co nejlepší podmínky pro rozvoj dětí umístěných v institucionální výchově a jejich 

přípravu na život.  

 

Cíle disertačního projektu 

Ve vztahu k naznačené problematice byly formulovány následující cíle:  

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. 

 

Operacionalizace ústředního pojmu  

Pojem „předpoklad“ k profesnímu uplatnění je poměrně obecný, proto jej bylo třeba pro 

naplnění cíle práce adekvátně operacionalizovat. 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 
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kompetence, jež jsou úzce spjaty s konkrétní skupinou povolání. Všechny pak trh práce 

v určitém měřítku požaduje. 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. 

 

Koncepce práce a časový plán zpracování 

Disertace je pojata jako teoreticko-empirická studie. Byla zpracovávána od září 2017 do 

května 2021. Zpracování se řídilo 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 

 

 

Teoretická část 

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

výsledků.  

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 
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problematiku není mnohdy realizována ve spolupráci klíčových ministerstev, do nichž agenda 

o péči o ohrožené děti spadá. 

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. 

Z analýzy vyplynulo, že přechod mladých lidí z ústavních a náhradních forem výchovy na 

trh práce se tak stává tématem, jež podléhá mezinárodnímu zájmu, přičemž se jím zabývají 

tvůrci národních sociálních politik jednotlivých států. Mladiství nemají dostatečné zkušenosti 

se životem mimo zařízení, které současně ovlivňují možnosti vstupu na trh práce. Tato skupina 

mladých lidí je proto v mezinárodním měřítku označována jako jedna z ohrožených či dokonce 

nejzranitelnějších skupin společnosti. 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. 

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. Významnou roli hraje systém poradenských služeb v oblasti 



 

8 

 

vzdělávání a zaměstnanosti, ale také neziskové organizace podporující mladé lidi odcházející 

z ústavního zařízení (Běhounková, 2011; Hlaďo & Drahoňovská, 2012).  

 

Výzkumná část práce 

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

z dětských domovů pro jejich uplatnění na trhu práce.  

 

Výzkumný problém 

Z teoretické analýzy problematiky vyplývá, 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) však vyplývá, že jsou často vybaveni odbornými znalostmi, ale trpí nedostatkem 

měkkých dovedností.  

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 vědních oborů. V rámci 

těchto výzkumů však nejsou mladí lidé z ústavní výchovy uváděni jako šetřená skupina, 

přestože 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.  

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 
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zařízeních pro výkon ústavní výchovy či metodickém propracování práce s touto skupinou na 

úrovni správních úřadů, které plní úkoly v oblasti zaměstnanosti. 

 

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. Výzkum je v práci prezentován ve třech postupných krocích odpovídajících 

jednotlivým fázím výzkumu.  

 

Cíle výzkumu a jeho fází 

Hlavním cílem výzkumu (HCV) je prozkoumat kompetenční předpoklady mladých lidí 

z dětských domovů, které jsou důležité pro jejich hladký přechod na trh práce.  

 

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.  

 

Obrázek 1 Plánované fáze výzkumu a užité výzkumné metody 

 

 

 

V počáteční fázi empirického šetření výzkumu bylo navázáno na obsahové analýzy 

kompetencí pro trh práce z teoretické části a provedeno kvalitativní šetření formou 

Kvalitativní 
výzkum

•Semistrukturovaný 
rozhovor s personality a 

HR manažery

Kvantitativní 
výzkum

•Dotazník pro 
mladé lidi z DD a 

z rodin

Expertní 
šetření

•Semistrukturovaný 
rozhovor s 

pracovníky z DD
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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. 

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. 
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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. 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).  

 

Participanti a respondenti výzkumu 

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. Bylo 

cekem realizováno 9 semistrukturovaných rozhovorů u personalistů a HR manažerů z praxe 

(n = 9). 
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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 

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 s oběma nadacemi 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 
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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 

a vstup do zaměstnání. Celkový soubor participantů tvořili tři ženy a jeden muž. 

 

Etika 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.  

• 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.  

 



 

14 

 

Výsledky 

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 (n = 9), kteří plánují, organizují a vedou 

veškerou personální činnost, včetně organizace náboru a přijímání zaměstnanců do pracovních 

poměrů. 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. 

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 

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. 

Byly formulovány tři dílčí cíle této fáze, ze kterých byly vyvozeny tři dílčí výzkumné 

otázky, ke kterým byly přijaty následující závěry: 

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 kvalitativní části 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 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. 
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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.  

 

Kvantitativní dotazníkové šetření – mladí lidé z DD a rodinné výchovy (druhá fáze 

výzkumu) 

Dominantní kvantitativní metodu představovalo online dotazníkové šetření u respondentů 

z dětských domovů a z rodinné výchovy, které zejména sledovalo rozdíly v sebeposouzení 

kompetencí pro trh práce. Pro účely výzkumu byl zkonstruován dotazník (viz Příloha 8 práce), 

sledující obecné dovednosti a měkké kompetence. Získaná data byla zanesena do matice 

a analyzována ve statistickém programu Statistica verze 14, k testování statistických hypotéz 

byly užity neparametrické statistické metody, Mann-Whitneyho U test a chí-kvadrát test 

nezávislosti pro kontingenční tabulku. 

Kvantitativní výzkumné šetření hledalo odpověď na čtyři dílčí výzkumné otázky, ke 

kterým byly formulovány následující závěry:  

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 (p = 0,001, η² = 0,02) a jazykové způsobilosti v angličtině a v češtině 

(p = 0,044, η² = 0,01). Rozdíl v posouzení zvládání cizího jazyka se zároveň ukázal z hlediska 

naměřených hodnot jako nejvýraznější (p = 0,001, η² = 0,03). Tyto obecné dovednosti jsou dle 

personalistů a HR manažerů výrazným předpokladem úspěchu na trhu práce.  

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?  
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Bylo zjištěno, že se statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 0,05 ukázaly 

pouze v oblasti samostatnosti, a to v neprospěch mladých lidí z RV. 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. 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. 

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, kteří tak hrají v kariérním 

poradenství klíčovou roli. 

DVO7: Jak hodnotí mladí lidé z DD a z rodin svoji připravenost na přechod do 

zaměstnání? 

Celkově lze konstatovat, že se mladí lidé necítí 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 výrazněji nakloněn skupině z DD, statisticky není významný na základě chí-kvadrát 

testu nezávislosti, kdy: χ2(2, N = 327) = 4.628, p > 0,05. 

Přehled všech testovaných hypotéz ukazuje Tabulka 2. 
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Tabulka 2 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. 

 

 

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. Účelem bylo více osvětlit vychýlené nebo neočekávané výstupy 
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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.  

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). Kódování bylo prováděno 

metodou tužka-papír a zanášeno do počítačového programu Excel 2019.  

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? 

Výsledky byly 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.  

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 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 dle expertů přijetím postoje, že samostatnost je výzva, kterou 

je nutné zvládnout zejména při odchodu ze zařízení zvládnout proto, aby se dokázali plně 

zařadit do běžné společnosti. 

 

Výběr z diskuse 

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. 

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 

nejsilnějším prediktorem úspěšnosti na trhu práce dosažené vzdělání (Raffe, 2011), lze skupinu 
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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. 

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 
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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. 

 

Doporučení pro praxi  

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 

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 
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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 poskytována mladým lidem z DD 

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.) 

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. 
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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.  

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.  

Doporučujeme systémovou 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.  
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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. 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.  

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 

poskytovala ucelený teoretický přehled.  

Empirická část obsahuje výzkum kompetenčních předpokladů mladých lidí z dětských 

domovů pro jejich přechod na trh 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. 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.  

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 
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kompetencí, konkrétně samostatnosti, u které se projevili jako statisticky lepší oproti kontrolní 

skupině. Tyto výsledky validizovali také experti. 

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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