
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.  


