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ÚVOD 

 

 V úvodu této práce krátce naznačíme východiska 

problematiky, kterou se v následujících kapitolách 

budeme snažit postihnout. Výchova dětí v ústavní péči 

je velmi diskutovaným tématem ať už na poli odborné či 

laické veřejnosti.  

 Odedávna existovala snaha o řešení problému 

opuštěných dětí, které nemohly z nějakých důvodů 

vyrůstat v rodinném zázemí. Tyto děti byly umisťovány 

do sirotčinců a podobných zařízení založených na 

kolektivní výchově a s vývojem této problematiky 

vyvstávaly závažné nedostatky, které nepříznivě 

ovlivňovaly následný vývoj a život dítěte.  

Důležitým mezníkem v nazírání na dítě, jeho práva 

a ochranu bylo přijetí Ženevské deklarace práv dítěte 

(1924) a Deklarace práv dítěte  přijaté Spojenými 

národy v roce 1959. Moderní dějiny ochrany dítěte 

s poukazováním na jeho harmonický rozvoj začaly psát 

první řádky přijetím Úmluvy o právech dítěte přijaté 

v New Yorku v roce 1989. Tento dokument se stal 

součástí právního řádu většiny zemí světa. Na našem 

území (Česká a Slovenská Federativní Republika) 

vstoupila „Úmluva“ v platnost jako nadzákonná právní 

norma (Ústavní zákon) dnem 6. února 1991. Hned v úvodní 

preambuli „Úmluvy“ jsou státy vázány k uznání, že 

„v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí 

dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, 

lásky a porozumění…“ (Úmluva o právech dítěte, 1989). 

Právě faktor rodinného prostředí a atmosféry štěstí je 

v souvislosti se socioekonomickými vlivy v řadě případů 

ohrožen a nebo jej nelze u jednotlivých dětí z pohledu 

rodiny zabezpečit. Zde pak nastupuje stát a jeho 
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zákonné prostředky určené k zajištění práv dětí včetně 

speciálních institucí (dětské domovy, ústavy). Výkon 

státní správy a uplatnění zákona v praxi je samozřejmě 

podřízen rozpočtovým pravidlům a to jak na úrovni 

státní tak na úrovni municipální. Zde pak můžeme 

v rámci rozprav o státním  či obecním rozpočtu 

zaznamenat určitou disproporci v potřebách finančních 

zdrojů určených na tuto péči. Otevírá se tak široký 

prostor pro uplatnění solidarity a sociálního cítění ve 

formě vzniku neziskových organizací, které si daly 

v této oblasti za cíl aktivně se podílet na finanční, 

investiční, organizační, kulturní a vzdělávací pomoci 

dětem umístěných v různých typech státních zařízení.  

Děti v dětských domovech představují dobře 

vymezenou cílovou skupinu, na kterou se zaměřují mnohé 

aktivity a programy podpory ze strany neziskových 

organizací a dalších subjektů. Dětské domovy jsou tak 

často doslova zahlceny nabídkami a akcemi, ve kterých 

se jen těžko orientují.   

Na základě této skutečnosti vyvstala řada otázek a 

polemik souvisejících s principy fungování projektů 

podporujících děti s důrazem na jejich efektivnost, 

slabé a silné stránky apod. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla analyzovat danou problematiku za využití 

vlastního působení na přípravě a realizaci projektů 

v rámci obecně prospěšné společnosti, která působí při 

Nadaci Terezy Maxové (OPS při Nadaci Terezy Maxové).  

Cílem této práce je popis a analýza projektů, 

které jsou v současné době realizovány OPS při Nadaci 

Terezy Maxové, a jejich zhodnocení z hlediska 

uspokojování psychických potřeb dítěte. V návaznosti na 

analýzu uvedené problematiky se dotknu možných cest a 

návrhů řešení změny ve fungování a orientaci projektů 

na podporu dětí s ohledem na další vývoj. Sekundárním 



 8 

cílem je připravit podklady pro hlubší diskuzi k celé 

problematice a otevřít některé další okruhy otázek 

v péči o děti a zajištění jejich harmonického rozvoje. 
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Teoretická část 



 10 

1.  ÚSTAVNÍ PÉČE 
 

Česká republika je dlouhodobě na prvním místě v 

číslech ilustrujících počet dětí v ústavech. Podle 

nedávno zveřejněné statistiky UNICEF jsme bohužel na 

neslavném prvním místě v evropském ukazateli počtu dětí 

do 3 let v ústavech (60 dětí v ústavu na každých 10 000 

dětí v populaci). Tento ukazatel však započítává pouze 

děti do 3 let, v našem systému to znamená děti umístěné 

v kojeneckých ústavech. Při započtení dětí umístěných v 

ústavech sociální péče a ve školských zařízeních 

ústavní výchovy se dostáváme přibližně k číslu 480 dětí 

v ústavu na 10 000 dětí v populaci. Absolutní čísla 

hovoří o přibližně 20 000 dětí v ústavech. 

(http://www.llp.cz/cz/prava-deti/Deti-z-ustavu, 

5.7.2008). 

Dle statistických údajů Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví žije v České 

Republice přibližně 20 000 dětí v zařízeních ústavní 

péče, což je, v porovnání s jinými evropskými státy, 

počet alarmující. Nejčastějším způsobem řešení situace 

selhávající rodiny dítěte je bohužel jeho umístění do 

ústavu, byť by takové opatření mělo být až řešením 

nejzazším. Jak uvádí Matoušek, ústavní výchova by měla 

být nařízena jen v případech, kdy výchova dítěte je 

vážně ohrožena a jiná opatření, jako příkladně 

napomenutí, dohled, omezení rodičovských práv či 

povinnost využívat pomoci odborného poradenského 

zařízení nevedou k nápravě ( Matoušek, 2005). 

Zákonné vymezení důvodů nařízení ústavní výchovy 

nalezneme v ustanovení §4617 zákona o rodině, kde je 

stanoveno, že v případě, že je výchova dítěte vážně 
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ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření 

nevedla k nápravě či z jiných důvodů nemohou rodiče 

výchovu zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu, 

přičemž je nejprve povinen zkoumat, zda výchovu dítěte 

nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou 

péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Konkrétní důvody k nařízení takového opatření 

přibližuje ustanovení § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, zejména odst.1 písm. a), 

kde se stanoví: 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na 

děti, jejichž rodiče 

1. zemřeli, 

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské 

zodpovědnosti, nebo 

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí 

z rodičovské zodpovědnosti; 

 

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou 

takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí 

nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje 

dětí.  

Obvyklými důvody umístění dítěte do zařízení 

ústavní péče jsou následující: 

• Dítě je odloženo nebo opuštěno vlastními rodiči. 

• Rodiče dítěte zemřeli. 

• Dítě je psychicky, fyzicky či sexuálně zneužíváno 

nebo týráno. 

• Dítě je zanedbáváno. 

• Dítě má výchovné problémy a rodiče se o něj nedokáží 

starat. 

• Dítě trpí psychickým či tělesným postižením a rodiče 

nejsou schopni mu zajistit náležitou péči. 
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• Rodiče neplní svou rodičovskou zodpovědnost pro 

fyzickou či duševní nemoc delšího trvání. 

• Nepříznivá sociální situace rodiny, zejména chudoba 

rodiny a nevyhovující bytové podmínky. 

 

Poslední z výše uvedených důvodů je také důvodem 

nejčastějším. Studie uvádějí (např. Zpráva o stávajícím 

stavu náhradní výchovné péče o děti a mládež bez 

rodinného zázemí v České republice. Občanské sdružení 

DOM, 2002, str. 17.), že je v ČR ze sociálních důvodů 

odebráno více než 50% dětí pobývajících v ústavech. Na 

rodiče žijící v sociální nouzi, zejména v 

nevyhovujících bytových podmínkách je často pohlíženo 

jako na rodiče, kteří neplní povinnosti plynoucí z 

rodičovské zodpovědnosti, tj. řádně nepečují o 

nezletilé dítě, především o jeho zdraví. 

Ústavní péče je v České republice preferovanou 

formou sociální péče, což bylo již mnohokrát 

kritizováno mezinárodními organizacemi a institucemi. 

Výbor OSN pro práva dítěte ve svých závěrech (Závěry 

výboru pro práva dítěte OSN, 2003) vyjádřil znepokojení 

nad nedostatkem pomoci a podpory rodičům při plnění 

jejich odpovědnosti při výchově a vývoji dítěte, nad 

nedostatkem prevence a rodinného poradenství a nad tím, 

že sociální problémy a krize rodiny jsou často řešeny 

umístěním dítěte do ústavu. 

 

1.1  Institucionální péče v České 
republice 

 

 Současný systém ústavní péče o ohrožené děti je na 

nejvyšší státní úrovni rozdělen mezi tři ministerstva. 

Koncepce tohoto uspořádání vznikla v Československé 

republice po roce 1948, kdy „státní politika rozdělila 
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institucionální péči o ohrožené děti mezi Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví.“  (Právní 

komparativní studie Poradny pro občanství, občanská a 

lidská práva „Zásahy veřejné moci do rodičovských práv 

a jejich dopad na rodinný život“, 2006, online: 

http://www.poradna-prava.cz/dokumenty/studie.pdf). 

Podle Dunovského (2005) přinesla změna režimu 

v roce 1948 zásadní změny. „Byla zrušena pěstounská 

péče(…)Tehdy 6 000 dětí rázem ztratilo rodinné 

prostředí a bylo umisťováno v narychlo budovaných 

kojeneckých ústavech a dětských domovech. Ty byly 

striktně rozděleny podle věku a později podle pohlaví. 

Takovýto systém téměř vylučoval soužití se sourozencem 

či navázání hlubšího vztahu mezi dítětem a 

vychovatelem.“ 

„Nežádoucí stav roztříštěnosti, nekoordinovaná 

stání politika a absence komplexní politiky ve vztahu k 

dětem jsou jedny z věcí, které nám jsou vytýkány 

Výborem pro práva dítěte, který byl zřízen za účelem 

dozoru nad prováděním Úmluvy o právech dítěte, jehož 

jsme signatáři. Negativním důsledkem této 

roztříštěnosti ústavní péče je také rozdělování 

sourozenců na základě kritérií věku, zdravotního stavu 

a výchovných problémů.“ (Právní komparativní studie 

Poradny pro občanství, občanská a lidská práva „Zásahy 

veřejné moci do rodičovských práv a jejich dopad na 

rodinný život“, 2006, online: http://www.poradna-

prava.cz/dokumenty/studie.pdf). 
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1.2  Druhy ústavní péče v České republice 
 

1.2.1  Ústavy sociální péče 

 

 Ústavy sociální péče spadají pod pravomoc 

Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). 

V souvislosti s těmito ústavy dohlíží MPSV na péči o 

děti s mentálním či tělesným postižením, kterým byla 

nařízena ústavní či ochranná výchova, a to ve věku od 3 

let do ukončení školní docházky, případně do ukončení 

přípravy na povolání. Pod tuto působnost spadají ústavy 

pro tělesně postiženou mládež, ústavy pro tělesně 

postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, 

ústavy pro tělesně postiženou mládež s více vadami, 

ústavy pro mentálně postiženou mládež. 

 

1.2.2  Ústavy pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc 

 

 Tyto ústavy jsou druhou oblastí, která spadá 

taktéž pod MPSV. 

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí poskytují tato zařízení pomoc a ochranu 

dítěti, které se ocitlo bez jakékoli péče nebo jsou-li 

jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o 

dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané a nebo 

o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy 

jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.  

Zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc je pověřená osoba Fond ohrožených dětí 

(FOD), která na našem území v současné době provozuje 

13 zařízení nazvaných „Klokánek“. V těchto zařízeních 
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se v roce 2007 nacházelo 624 dětí, z toho 84 (21%) bylo 

mladších tří let (zdroj: Statistické údaje FOD, 2007).  

 

1.2.3  Školská výchovná zařízení pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy 

 

Tento soubor institucí spadá pod pravomoc 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

MŠMT). Jde o zařízení zajišťující ústavní a ochrannou 

výchovu dětem a mládeži ve věku 3 až 18 let nebo do 

ukončení přípravy na povolání, případně do 19 let, je-

li nařízená ústavní výchova prodloužená o rok po 

dosažení zletilosti). 

Podle hlavy druhé zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních jsou tato zařízení rozdělena následovně: 

1. diagnostický ústav 

2. dětský domov 

3. dětský domov se školou 

4. výchovný ústav 

 

Podle statistických údajů MŠMT se v období let 

2003-2005 zvýšil počet dětí ze 7 205 na 7 621. Došlo 

také k nárůstu počtu ústavů, a to ze 198 na 225. U MŠMT 

došlo v daném období k nárůstu o 11 zařízení, u krajů o 

15, u soukromých zřizovatelů o pokles z 8 na 7 zařízení 

a k založení 2 nových církevních zařízení. Lůžková 

kapacita se zvýšila z 8 052 na 8 237. Počet ložnic se 

snížil z 2 608 na 2 530. Ze statistických údajů 

vyplývá, že ústavní výchova je setrvale nejčastější 

formou náhradní péče o ohrožené děti a že v praxi 

bohužel nedochází k výraznému snížení počtu dětí v 

ústavních zařízeních. Současný stav odporuje požadavkům 
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mezinárodního společenství i závazným mezinárodním 

smlouvám chránícím práva ohrožených dětí. (Právní 

komparativní studie Poradny pro občanství, občanská a 

lidská práva „Zásahy veřejné moci do rodičovských práv 

a jejich dopad na rodinný život“, 2006, online: 

http://www.poradna-prava.cz/dokumenty/studie.pdf). 

 

1.2.4  Zdravotnická zařízení poskytující 

ústavní a výchovnou péči dětem do 3 let 

 

 Tento systém zařízení spadá pod Ministerstvo 

zdravotnictví (dále jen MZČR). Jsou sem umísťované 

děti, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím 

prostředím nebo jimž nelze ze zdravotních, zdravotně-

sociálních nebo sociálních důvodů zajistit péči ve 

vlastní rodině, popřípadě náhradní rodinnou péči. 

 Tuto oblast ošetřuje vyhláška č. 242/1001 Sb., o 

soustavě zdravotnických zařízení a dělí je takto: 

1. kojenecké ústavy 

2. dětské domovy pro děti do 3 let 

3. dětské psychiatrické léčebny 

4. oddělení dětské psychiatrie 

 

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

ČR, aktuální informace č. 15/07 - Činnost kojeneckých 

ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších 

zařízení pro děti v roce 2006, bylo celkem ke konci 

roku 2006 v České republice 34 kojeneckých ústavů a 

dětských domovů pro děti do tří let, jediným krajem, 

kde takové zařízení chybělo, byl kraj Jihočeský. V 

průběhu roku 2006 byla v ČR tři tato zařízení zrušena. 

Počet lékařů a zdravotnických pracovníků nelékařů s 

odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, kteří 



 17 

zajišťovali činnost kojeneckých ústavů, proti 

předchozímu roku mírně poklesl. Naopak počet 

fyzioterapeutů a ostatních odborných pracovníků se 

zvýšil. Vlivem zrušení tří těchto zařízení se počet 

míst v kojeneckých ústavech a dětských domovech koncem 

roku 2006 mírně snížil na 1 877 (v roce 2005 to bylo 

1987 míst). K 31. 12. 2006 bylo v kojeneckých ústavech 

a dětských domovech pro děti do 3 let umístěno 1 470 

dětí, tedy zhruba o 100 dětí méně než v předchozím 

roce. Více než polovina dětí (55 %) byla v kojeneckém 

ústavu ze sociálních důvodů, pětina ze zdravotně-

sociálních důvodů, kdy děti kvůli svému postižení 

nevyrůstají v rodině ačkoli nevyžadují trvalou a 

dlouhodobou ošetřovatelskou péči, a ostatní děti (25%) 

zde byly umístěny ze zdravotních důvodů na straně 

dítěte nebo rodiče. Do kojeneckých ústavů a dětských 

domovů bylo během roku 2006 přijato 1 673 dětí. 

Struktura přijatých dětí podle důvodů přijetí zhruba 

odpovídá struktuře dětí umístěných v těchto zařízeních 

k 31. 12. 2006. Z celkového počtu přijatých dětí bylo 

21% romské národnosti. Mezi přijatými bylo 18% 

handicapovaných dětí. V průběhu roku bylo z ústavů 

propuštěno 1 714 dětí. Polovina z nich byla propuštěna 

do vlastní rodiny a 33% do náhradní rodinné péče 

(adopce nebo jiné formy NRP). Do dětského domova bylo 

propuštěno 8% dětí a 2,7% dětí přešlo do ústavů 

sociální péče. Necelých 6% dětí bylo propuštěno „jinam“ 

(Klokánky apod.). Délka pobytu dětí v zařízení zůstává 

téměř stejná, jako v roce 2005. Téměř polovina (47%) z 

propuštěných dětí strávila v ústavu déle než 6 měsíců. 

Nejkratší dobu trávily v kojeneckém ústavu děti, které 

byly propuštěny do vlastní rodiny; 50,6% z nich bylo 

propuštěno do 3 měsíců. Do této doby bylo propuštěno 

také 44,6% dětí odcházejících „jinam“. Děti propouštěné 
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do adopce strávily v 52% v kojeneckém ústavu či dětském 

domově více než půl roku. Nejdéle byly v péči ústavů 

děti, které poté přecházely do jiné formy NRP, dětských 

domovů nebo ústavů sociální péče. 

Pro přiblížení výše zmíněných informací přikládáme 

grafické znázornění některých údajů za rok 2006 (zdroj: 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 

aktuální informace č. 15/07 - Činnost kojeneckých 

ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších 

zařízení pro děti v roce 2006). 

 

Graf 1: Struktura dětí přijatých do kojeneckých ústavů 

a dětských domovů, dle důvodu přijetí, v roce 2006 
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Graf 2: Struktura dětí propuštěných z kojeneckých 
ústavů a dětských domovů, dle místa následujícího 
pobytu, v roce 2006 
 

 
 

Mapa 1: Rozmístění kojeneckých ústavů a dětských domovů 
pro děti do 3 let v ČR v roce 2006 
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Tab.1: Kojenecké ústavy a dětské domovy - počet 
přijatých dětí, rok 2006 
 

 

 

1.2.5  Dětský domov a dětský domov se školou – 

legislativní úprava 

 

 V rámci snahy o zlepšení života dětí v dětských 

domovech dochází v současné době k zásadním změnám ve 

fungování těchto zařízení. Zákon stanovuje minimální a 

maximální počet dětí v jedné rodinné či výchovné 

skupině. V praxi to znamená, že se v dětských domovech 

a v dětských domovech se školou zřizují tzv. rodinné 

skupiny, kterých může být 2 až 6. V jedné rodinné 

skupině může být vychováváno 5 až 8 dětí.  

 Zároveň v těchto ústavních zařízeních dochází 

k přeměně interiéru tak, aby naplňoval zákon. 
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V podstatě to znamená přestavění a upravení interiéru, 

které umožní samostatné fungování každé rodinné 

jednotky, tzn. vymezení rodinné buňky s vlastní 

kuchyní, sociálním zařízením a pokoji pro děti. 

 

1.3  Problematika ústavní péče v České 
republice 

 

Autoři Bittner, Havigerová, Janišová a Langhansová 

(2007) uvádějí výčet několika podmínek, které ústavní 

péče nesplňuje. Podle nich současná zařízení ústavní 

péče nesplňují podmínku odbornosti. Například ve 

většině dětských domovů, ale i výchovných ústavů, není 

dostatek odborníků s kvalifikací psycholog nebo 

speciální pedagog. Převažující většinu zaměstnanců na 

pozici vychovatelů tvoří osoby se středoškolskou 

kvalifikací doplněnou o tzv. pedagogické minimum. Zákon 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících sice 

stanovuje kvalifikační požadavky pro výkon jednotlivých 

profesí v zařízení ústavní výchovy, nicméně v žádném 

zákoně není stanoven např. minimální počet pracovníků 

nebo úvazků s odbornou kvalifikací z oboru psychologie 

nebo speciální pedagogiky, takže zařízení nemá 

povinnost mít takové odborníky k dispozici. 

Dále podle stejných autorů nesplňují ústavní 

zařízení podmínku specializace. Dle zákona č. 109/2002 

Sb. jsou školská zařízení rozdělena na diagnostický 

ústav (provádí diagnostiku všech dětí zpravidla od 6 

let věku a je metodicky nadřízen ostatním zařízením), 

dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav. 

Převažujícím kritériem rozdělení podle jednotlivých 

zařízení je tak věk dítěte. Pro děti do 3 let jsou v 

resortu zdravotnictví zřizovány kojenecké ústavy. Děti 

od 3 do 18 let (nebo ukončení školní docházky) jsou pak 
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zpravidla umístěny v dětských domovech. Při umístění 

dítěte do dětského domova se školou resp. výchovného 

ústavu se pak uplatňuje druhé kritérium, a sice 

existence a míra závažnosti poruch chování dítěte. V 

případě mentální retardace se pak podle její míry 

zvažuje umístění v ústavu sociální péče v resortu MPSV. 

Tato kritéria jsou v zásadě jediná a převažující při 

rozhodování o umístění dítěte.  

Je nasnadě, že jedno zařízení a stejný tým 

pracovníků pak nemůže ke každému dítěti přistupovat 

zcela specificky a odlišně vzhledem k jeho potřebám. 

Většina současných zařízení ústavní péče nesplňuje 

ani podmínku rodinného charakteru. Základním 

předpokladem zařízení rodinného charakteru je možnost 

individuálního přístupu, vytváření emočních vazeb a 

vztahů, terapeutické a pedagogicko-výchovné působení s 

ohledem na individuální potřeby a zároveň jistota v 

malé a relativně ustálené komunitě osob. Je zřejmé, že 

tyto podmínky není možné naplnit v zařízení, kde se 

celkový počet dětí pohybuje mezi 40 — 60 jedinci a tomu 

odpovídá přibližně stejný počet personálu. Nelze je 

naplnit ani v případě, že je tento velký počet členěn 

na tzv. rodinné buňky nebo skupiny s počtem 6 — 8 dětí. 

Základní podmínku pro zajištění rodinného charakteru 

zařízení netvoří hmotné vybavení a stavebně technické 

podmínky v podobě oddělených rodinných buněk, ale právě 

celkový počet dětí v zařízení a počet pracovníků 

připadajících na jedno dítě, který by měl být co možná 

nejnižší v obou ukazatelích. Jen tak je možné dosáhnout 

prostředí malé komunity dětí s malým a ustáleným počtem 

odborníků pečujících o děti s jejich specifickými 

potřebami. 

Nakonec, a to především, současná zařízení ústavní 

péče nesplňují podmínku dočasnosti pobytu dítěte v 
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zařízení. Práce a přístup pracovníků jednotlivých 

zařízení není motivována možností co nejrychlejšího 

začlenění dítěte ze zařízení do rodiny (ať už vlastní 

nebo náhradní) především proto, že financování těchto 

zařízení je založené na tzv. normativu, který je 

odvislý od počtu dětí v zařízení. Zájmem všech 

pracovníků tohoto systému je tak především dokazovat 

svoji potřebnost a udržovat trvale kapacitu zařízení 

naplněnou na maximum. V opačném případě by se totiž 

vystavovali riziku zrušení takového zařízení jako 

neefektivního. Většina zařízení a jejich pracovníků 

tak, až na světlé výjimky potvrzující pravidlo, nemá 

zájem na odchodu dítěte ze zařízení do rodiny, ale 

právě naopak.  

„Výsledkem tohoto přístupu pak je, že v zařízeních 

ústavní péče často dlouhodobě setrvávají děti, které by 

bylo možné při odborné a specializované péči navracet 

do původních rodin nebo svěřit do náhradní rodinné 

péče. Systém zařízení si tak uměle vytváří a neustále 

potvrzuje zdání své nezbytnosti a nenahraditelnosti, 

což v důsledku výrazně blokuje potřebné reformy a 

konzervuje zcela nevyhovující současný stav.“ (Bittner 

P., Havigerová J., Janišová I., Langhansová H., 2007). 

 

1.4  Statistické údaje o dětských 
domovech v České republice 

 

Pro představu o číslech, která se týkají dětí 

v dětských domovech uvádím statistické údaje Ústavu pro 

informace ve vzdělávání. Veškeré údaje i další tabulky 

lze najít na webovém portálu www.uiv.cz. K dispozici ke 

stažení z oblasti této problematiky jsou následující 

tabulky, jejíž výčet uvádím níže (jedná se o data 
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z roku 2006/2007) (http://www.uiv.cz/clanek/602/1385, 

7.7.2008): 

 

Tabulky o celkovém přehledu zařízeních ústavní a 

ochranné výchovy 

 

1. Zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy – počet 

ústavů, kapacita, děti – podle zřizovatele a zařízení  

2. Zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy – děti 

podle věku – podle zřizovatele a zařízení  

3. Zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy – děti 

podle druhu postižení – podle zřizovatele, zařízení 

a věku dětí 

4. Zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy – děti 

podle druhu postižení – podle území  a věku dětí 

5. Zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy – 

pracovníci, ženy (fyzické osoby) – podle zřizovatele 

a zařízení  

6. Zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy – 

pracovníci, ženy (fyzické osoby) – podle území 

a zřizovatele  

7. Zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy – 

pracovníci (fyzické osoby) podle vzdělání – podle území 

a zřizovatele 

 

Tabulky s charakteristikami jednotlivých typů zařízení 

ústavní a ochranné výchovy 

 

1. Dětské domovy – počet domovů, kapacita, děti – podle 

území a zřizovatele  

2. Dětské domovy – přijetí a odchody dětí – podle území 

a zřizovatele  

3. Dětské domovy – pracovníci, ženy (fyzické osoby) – 

podle území a zřizovatele  
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4. Dětské domovy – pracovníci (fyzické osoby) podle 

vzdělání – podle území a zřizovatele 

5. Diagnostické ústavy – počet ústavů, kapacita, děti – 

podle území a zřizovatele  

6. Diagnostické ústavy – děti podle školní docházky – 

podle území a zřizovatele  

7. Diagnostické ústavy – přijetí a rozmisťování dětí – 

podle území a zřizovatele  

8. Diagnostické ústavy – pracovníci, ženy (fyzické 

osoby) – podle území a zřizovatele  

9. Diagnostické ústavy – pracovníci (fyzické osoby) 

podle vzdělání – podle území a zřizovatele 

10. Dětské domovy se školou – počet domovů, kapacita, 

děti – podle území a zřizovatele  

11. Dětské domovy se školou – přijetí a odchody dětí –

 podle území a zřizovatele 

12. Dětské domovy se školou – pracovníci, ženy – podle 

území a zřizovatele 

13. Dětské domovy se školou – pracovníci (fyzické 

osoby) podle vzdělání – podle území a zřizovatele 

14. Výchovné ústavy – počet ústavů, kapacita, děti – 

podle území a zřizovatele  

15. Výchovné ústavy – přijetí a odchody dětí – podle 

území a zřizovatele  

16. Výchovné ústavy – pracovníci, ženy (fyzické osoby) 

– podle území  a zřizovatele  

17. Výchovné ústavy – pracovníci (fyzické osoby) podle 

vzdělání – podle území a zřizovatele 

 

Tabulky jsem převzala a upravila pro potřeby této 

práce ze statistických ročenek školství – výkonové 

ukazatele (http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp, 

8.7.2008). Na tomto místě uvedu jen základní data, 

která lépe nastíní situaci dětských domovů u nás. Pro 
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lepší vhled do problematiky nabízím srovnání z let 

2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008.  

 

Tab.2: Dětské domovy 2005/2006 - počet domovů, děti - 

podle území 

Území 

Počet 

domovů 

celkem 

Počet 

dětí 

Česká republika 149 4869 

Praha 2 92 

  Hlavní město Praha 2 92 

Střední Čechy 14 472 

  Středočeský kraj 14 472 

Jihozápad 16 557 

  Jihočeský kraj 9 291 

  Plzeňský kraj 7 266 

Severozápad 25 1009 

  Karlovarský kraj 8 253 

  Ústecký kraj 17 756 

Severovýchod 22 714 

  Liberecký kraj 7 285 

  Královéhradecký kraj 8 254 

  Pardubický kraj 7 175 

Jihovýchod 25 649 

  Vysočina 10 289 

  Jihomoravský kraj 15 360 

Střední Morava 24 636 

  Olomoucký kraj 13 371 

  Zlínský kraj 11 265 

Moravskoslezsko 21 740 

  Moravskoslezský kraj 21 740 
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Mapa 2a: Dětské domovy 2005/2006 - počet dětí - podle 

území 

 

 

Mapa 2b: Dětské domovy 2005/2006 - počet domovů - podle 

území 
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Tab.3: Dětské domovy se školou - počet domovů, děti - 

podle území 

Území 

Počet 

ústavů 

Počet 

dětí 

Česká republika 29 815 

Praha 2 43 

  Hlavní město Praha 2 43 

Střední Čechy 6 187 

  Středočeský kraj 6 187 

Jihozápad 3 99 

  Jihočeský kraj 1 20 

  Plzeňský kraj 2 79 

Severozápad 4 99 

  Karlovarský kraj 1 32 

  Ústecký kraj 3 67 

Severovýchod 8 246 

  Liberecký kraj 2 75 

  Královéhradecký kraj 3 56 

  Pardubický kraj 3 115 

Jihovýchod 3 51 

  Vysočina 2 38 

  Jihomoravský kraj 1 13 

Střední Morava 2 58 

  Olomoucký kraj 1 30 

  Zlínský kraj 1 28 

Moravskoslezsko 1 32 

  Moravskoslezský kraj 1 32 
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Tab.4: Dětské domovy 2006/2007 – počet domovů, děti – 

podle území 

Území 

Počet 

domovů 

celkem 

Počet 

dětí  

Česká republika 153 4815 

Praha 3 88 

  Hlavní město Praha 3 88 

Střední Čechy 16 482 

  Středočeský kraj 16 482 

Jihozápad 16 581 

  Jihočeský kraj 9 316 

  Plzeňský kraj 7 265 

Severozápad 25 995 

  Karlovarský kraj 8 252 

  Ústecký kraj 17 743 

Severovýchod 22 714 

  Liberecký kraj 7 272 

  Královéhradecký kraj 8 280 

  Pardubický kraj 7 162 

Jihovýchod 24 606 

  Vysočina 10 276 

  Jihomoravský kraj 14 330 

Střední Morava 25 637 

  Olomoucký kraj 13 365 

  Zlínský kraj 12 272 

Moravskoslezsko 22 712 

  Moravskoslezský kraj 22 712 
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Tab.5: Dětské domovy se školou – počet domovů, děti – 

podle území 

Území 

Počet 

ústavů 

Počet 

dětí 

Česká republika 28 724 

Praha 2 39 

  Hlavní město Praha 2 39 

Střední Čechy 6 156 

  Středočeský kraj 6 156 

Jihozápad 3 104 

  Jihočeský kraj 1 20 

  Plzeňský kraj 2 84 

Severozápad 4 82 

  Karlovarský kraj 1 27 

  Ústecký kraj 3 55 

Severovýchod 7 227 

  Liberecký kraj 2 63 

  Královéhradecký kraj 3 65 

  Pardubický kraj 2 99 

Jihovýchod 3 57 

  Vysočina 2 40 

  Jihomoravský kraj 1 17 

Střední Morava 3 59 

  Olomoucký kraj 2 35 

  Zlínský kraj 1 24 

Moravskoslezsko 0 0 

  Moravskoslezský kraj 0 0 
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Tab.6: Dětské domovy 2007/2008 – počet domovů, děti – 

podle území 

Území 

Počet 

zařízení 

celkem 

Počet 

dětí  

Česká republika 155 4618 

Praha 3 86 

  Hlavní město Praha 3 86 

Střední Čechy 18 483 

  Středočeský kraj 18 483 

Jihozápad 16 576 

  Jihočeský kraj 9 311 

  Plzeňský kraj 7 265 

Severozápad 25 968 

  Karlovarský kraj 8 244 

  Ústecký kraj 17 724 

Severovýchod 22 664 

  Liberecký kraj 7 238 

  Královéhradecký kraj 8 275 

  Pardubický kraj 7 151 

Jihovýchod 24 592 

  Vysočina 10 254 

  Jihomoravský kraj 14 338 

Střední Morava 25 574 

  Olomoucký kraj 13 319 

  Zlínský kraj 12 255 

Moravskoslezsko 22 675 

  Moravskoslezský kraj 22 675 
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Tab.7: Dětské domovy se školou 2007/2008 – počet 

domovů, děti – podle území 

Území 

Počet 

zařízení 

celkem 

Děti 

celkem 

Česká republika 28 674 

Praha 2 30 

  Hlavní město Praha 2 30 

Střední Čechy 5 162 

  Středočeský kraj 5 162 

Jihozápad 3 89 

  Jihočeský kraj 1 18 

  Plzeňský kraj 2 71 

Severozápad 4 76 

  Karlovarský kraj 1 13 

  Ústecký kraj 3 63 

Severovýchod 7 192 

  Liberecký kraj 2 63 

  Královéhradecký kraj 3 47 

  Pardubický kraj 2 82 

Jihovýchod 3 53 

  Vysočina 2 38 

  Jihomoravský kraj 1 15 

Střední Morava 4 72 

  Olomoucký kraj 3 52 

  Zlínský kraj 1 20 

Moravskoslezsko 0 0 

  Moravskoslezský kraj 0 0 
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1.5  Mladí lidé opouštějící ústavní 
zařízení 

 

 Důležitým tématem, které by nemělo být v tématu 

ústavní péče opomíjeno je problematika dětí a mladých 

lidí, kteří opouštějí zařízení ústavní péče. Je 

otázkou, do jaké míry je pobyt v těchto 

velkokapacitních zařízeních poznamenává a deformuje 

jejich osobnostní vývoj.  

 Výzkum, který se zabýval právy a potřebami mladých 

lidí odcházejících z dětských domovů, provedlo 

Středisko náhradní rodinné péče ve spolupráci 

s Pražskou správou nemovitostí a.s. Výsledky tohoto 

šetření ukázaly na problematickou situaci, protože  

„více než třetina nemá ukončené vzdělání (…) téměř 

polovina se vrací do své – pravděpodobně problematické 

– rodiny. Většina odchází co nejdříve po dosažení věku 

18 let, jsou tedy velmi mladí a ještě sociálně 

nezralí.“ ( Šlesingerová, K., 2004). Mezi problémy, se 

kterými se tito mladí lidé potýkají patří podle 

stejného výzkumu zejména „chybějící sociální zázemí po 

odchodu z DD, přetrvávající pocit závislosti na pomoci 

druhých, mladí lidé očekávají, že vše dostanou a že se 

o ně někdo postará. Dále mají problém s navazováním 

vztahů, nejsou schopni reálně odhadnout situaci a 

plánovat budoucnost (neschopnost cílevědomě na sobě 

pracovat, často žijí ze dne na den).“ ( Šlesingerová, 

K., 2004).  

 Podle Zprávy o stavu náhradní rodinné péče o děti 

a mládež bez rodinného zázemí v ČR (2002) je největším 

problémem při odchodu z ústavního zařízení snížená nebo 

nízká schopnost žít ve společnosti a zastávat různé 

společenské role. Tento fakt pak s sebou nese i další 

náklady na řešení problémů, které spočívají v 



 34 

„poskytování sociálních dávek, podpory 

v nezaměstnanosti, sociálních služeb (azylových 

zařízení, domů na půli cesty, krizových center, denních 

center, léčeben pro drogově závislé, nákladů trestních 

řízení a nákladů na pobyt ve vězení atd.)“ (Zpráva o 

stavu náhradní rodinné péče o děti a mládež bez 

rodinného zázemí v ČR, 2002).  

 Jednou z možností pro mladé lidi v této situaci 

jsou Domy na půli cesty, v nichž je možné získat 

sociální bydlení a pomoc odborníků. Jedná se o službu 

sociální intervence, která může pomoci ve zvládání 

dovedností potřebných pro život ve společnosti, 

rozvíjet psychosociální dovednosti a představuje 

plynulejší přechod z ústavního zařízení do běžného 

života.  

 Podle výzkumu (Šlesingerová, K., 2004) by bylo 

vhodné, aby byla stanovena jedna odpovědná osoba, která 

by doprovázela mladého člověka ještě v době, kdy je 

v ústavním zařízení a pak i po jeho odchodu. Navrhuje 

také vypracovat individuální plán, na kterém by se 

podíleli pracovníci dětského domova, sociální pracovník 

a další osoby dle potřeby včetně vlastní iniciace 

mladého člověka. Tento plán by měl obsahovat časový 

harmonogram příprav na odchod z dětského domova. Dalším 

doporučením je rozšíření nabídky služeb a počtu domů na 

půli cesty a možnosti chráněného zaměstnání. Pro děti, 

které nepokračují v přípravě na povolání by bylo jistou 

pomocí i setrvání v dětském domově po dosažení 

zletilosti na základě smlouvy.  

 

1.6  Doporučení (2005)5 Rady Evropy 
 

 Mezinárodní organizace hrají v oblasti náhradní 

rodinné péče o ohrožené děti velmi důležitou úlohu. 
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Přijímají zásadní dokumenty, které zvyšují úroveň  a 

kvalitu sociálně-právní ochrany dětí. Dokument Rady 

Evropy Doporučení (2005)5 se týká práv dětí žijících 

v institucionálních zařízeních. Toto doporučení bylo 

přijato Výborem ministrů 16. března 2005 na 919. 

zasedání náměstků ministrů.  

 Mezi hlavní východiska tohoto dokumentu patří: 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod a Úmluvy OSN o právech dítěte, podle nichž je 

potřeba přijímat taková preventivní opatření, která by 

umožnila vyhnout se umisťování dětí všude tam, kde je 

to možné. Dále je to vědomí, že i přes tato veškerá 

opatření bude nutné některé děti mimo vlastní rodinu 

umístit, že typ umístění musí hlavně zohledňovat 

potřeby a nejlepší zájmy dítěte a tam, kde je to 

vhodné, jeho osobní názory na celou záležitost. Těmto 

názorům je třeba přikládat náležitou váhu v souladu 

s věkem dítěte a stupněm jeho vyspělosti. Posledním 

východiskem jsou obavy, aby všechny děti, které jsou 

umístěny mimo svou vlastní rodinu, a zvláště ty 

umístěné v institucionálních zařízeních, „mohly 

vyrůstat důstojně v nejlepších možných podmínkách, bez 

toho, že by byly vytlačovány na okraj společnosti buď 

během dětství či dospělosti, a s cílem zabránit tomu, 

aby se potýkaly s překážkami ve snaze stát se 

plnohodnotnými občany evropských společností.“ 

(Informační kancelář Rady Evropy, Doporučení (2005)5 

Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí 

žijících v institucionálních zařízeních, on-line: 

http://www.radaevropy.cz/dokumenty/Rec(2005)5.RTF, 

18.6.2008). 

 Na základě výše jmenovaných východisek se 

doporučuje členským vládám přijmout legislativní a 

další možná opatření, jako např. vnitrostátní směrnice, 



 36 

akční plány apod., která mohou být nezbytná 

k zabezpečení dodržování zásad a kvalitativních norem 

s ohledem na plnou realizaci práv dětí 

v institucionálních zařízeních, bez ohledu na důvody a 

povahu jejich umístění. Dalším bodem je rozšíření 

tohoto Doporučení mezi děti a další příslušné osoby a 

orgány.     

 Doporučení (2005)5 Rady Evropy obsahuje také 

důležitý dodatek, který obsahuje následující body:  

 

Základní principy 

• rodina je přirozené prostředí pro růst a blaho dítěte 

a rodiče mají za výchovu a rozvoj dítěte primární 

odpovědnost; 

• v co nejširší míře by měla být zaváděna preventivní 

opatření na podporu dětí a rodin v souladu s jejich 

speciálními potřebami; 

• umístění dítěte v institucionálním zařízení by mělo 

zůstat výjimkou a jeho hlavním cílem by měly být 

nejlepší zájmy dítěte a co nejrychlejší úspěšná 

sociální integrace či reintegraci dítěte; umístění 

dítěte v institucionálním zařízení musí zaručovat plné 

uspokojování jeho základních práv; 

• umístění v institucionálním zařízení by nemělo být 

delší než je nutné a mělo by se pravidelně kontrolovat 

s ohledem na nejlepší zájmy dítěte, které by měly být 

hlavním hlediskem v průběhu jeho umístění; rodičům by 

se mělo dostat co největší podpory s ohledem na 

harmonickou reintegraci dítěte do rodiny a společnosti; 

• dítě opouštějící institucionální péči by mělo mít 

nárok na zhodnocení svých vlastních potřeb a na 

náležitou další podporu v souladu s cílem zajistit 

reintegraci dítěte do rodiny a společnosti; 



 37 

• rozhodnutí o umístění dítěte a samotné umístění 

v institucionálním zařízení by se nemělo stát předmětem 

diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 

sociálního, etnického či národnostního původu, 

vyjadřovaných názorů, jazyka, majetku, náboženství, 

zdravotního postižení, narození a jakéhokoli jiného 

stavu dítěte a/nebo jeho rodičů; 

• postupy, organizace a individuální pečovatelský plán 

umístění v institucionálním zařízení, včetně periodické 

kontroly umístění, by měly zaručovat právo dítěte, 

zejména právo dítěte být vyslyšeno; těmto názorům by 

měla být věnována náležitá pozornost a váha v souladu 

s věkem dítěte a stupněm jeho vyspělosti; 

• jakákoli kontrolní a disciplinární opatření, která 

mohou být v institucionálních zařízeních použita, 

včetně kroků zaměřených na prevenci samopoškození 

dítěte a zranění jiných dětí, by měla vycházet z 

veřejných nařízení a schválených norem; 

• rodina dítěte by se, pokud možno, měla účastnit 

plánování a organizace umístění dítěte 

v institucionálním zařízení; 

• není-li návrat dítěte do jeho vlastní rodiny možný, 

je třeba naplánovat další pečovatelské prostředky či 

pokračování umístění v takovém zařízení, při zohlednění 

přání dítěte a kontinuity jeho životní cesty, jeho 

seberealizace a vlastních potřeb. 

 

1.6.1  Specifická práva dětí žijících 

v institucionálním zařízení 

 
K zajištění respektování těchto základních principů a 

práv dítěte je třeba uznat následující specifická práva 

dětí žijících v institucionálních zařízeních: 
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• právo dítěte být umístěno v takovém zařízení pouze 

k zajištění potřeb, jež byly zjištěny jako závazné na 

základě víceoborového hodnocení, a nutnost umístění 

pravidelně kontrolovat; při takových kontrolách by se 

měla hledat alternativní řešení a zohledňovat názory 

dítěte; 

• právo udržovat pravidelný kontakt s rodinou dítěte a 

dalšími významnými osobami; takový kontakt může být 

omezen nebo zamezen pouze tam, kde je to nutné 

v nejlepším zájmu dítěte; 

• pokud je to možné, právo sourozenců zůstávat spolu 

nebo udržovat pravidelný kontakt; 

• právo na totožnost; 

• právo respektovat etnický, náboženský, kulturní, 

sociální a jazykový původ dítěte; 

• právo na soukromí, včetně přístupu k osobě, jíž dítě 

důvěřuje, a ke kompetentnímu orgánu k poskytnutí 

důvěrných rad o právech dítěte; 

• právo na kvalitní zdravotní péči přizpůsobenou 

potřebám a blahu každého dítěte; 

• právo respektovat lidskou důstojnost a fyzickou 

integritu dítěte; zvláště právo na podmínky lidského a 

nikoli potupného zacházení a nenásilnou výchovu, včetně 

ochrany před tělesnými tresty a veškerými formami 

zneužívání; 

• právo na rovné příležitosti; 

• právo na přístup ke všem typům vzdělávání, odborného 

poradenství a školství za stejných podmínek jako mají 

všechny ostatní děti; 

• právo dítěte připravovat se na aktivní a odpovědné 

občanství hrou, sportem, kulturní aktivitou, neformální 

výchovou a stupňujícími se povinnostmi; 
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• právo účastnit se rozhodovacích procesů týkajících se 

dítěte a životních podmínek v institucionálním 

zařízení; 

• právo dítěte být informováno o svých právech a 

pravidlech života v  institucionálním zařízení způsobem 

přijatelným pro dítě; 

• právo stěžovat si k určitému nestrannému a 

nezávislému orgánu s cílem uplatňovat základní práva 

dítěte. 

 

1.6.2  Směrnice a kvalitativní normy 

 
K zajištění plnění těchto základních principů a práv je 

třeba zohlednit následující směrnice a normy: 

 

• podle okolnosti by mělo být dítě umístěno v zařízení 

co nejblíže jeho vlastnímu prostředí a organizováno by 

mělo být tak, aby umožňovalo rodičům plnit své 

rodičovské povinnosti a udržovat pravidelný kontakt 

rodičů s dítětem; 

• měla by být poskytnuta malá ubytovací jednotka 

rodinného typu; 

• je třeba dát přednost fyzickému a duševnímu zdraví 

dítěte a jeho plnému harmonickému vývoji jako základní 

podmínce pro úspěch pečovatelského plánu; 

• měl by být vypracován individuální pečovatelský plán 

založený jak na rozvoji schopností a dovedností dítěte 

a úctě k jeho nezávislosti, tak na udržování kontaktu 

s okolním světem a na přípravu na život mimo 

institucionální zařízení v budoucnosti; 

• přednost je třeba dát podmínkám, jež umožní 

kontinuitu výchovného a vhodného emocionálního vztahu 

mezi personálem a dítětem, zejména prostřednictvím 
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stability daného personálu (zajistit stálou přítomnost 

personálu, vyhýbat se výměně personálu); 

• měla by se plánovat interní organizace dané 

instituce, jež by byla založená na následujících 

faktorech: 

• kvalita a stabilita obytných jednotek; 

• zajištění smíšených obytných jednotek, je-li to 

v nejlepším zájmu dítěte; 

• vysoká odborná úroveň personálu, založená na jeho 

pokračujícím odborném výcviku; 

• odpovídající platy personálu; 

• stabilita personálu a dostatečný počet jeho členů; 

• různorodost personálu, zejména z hlediska pohlaví; 

• existence víceoborové spolupráce personálu a 

dalších podpůrných prostředků, včetně dohledu; 

• účinné využití dostupných zdrojů zaměřené hlavně 

na dítě; 

• prostředky a specifický výcvik k rozvoji náležité 

spolupráce s rodiči dítěte; 

• existence etických kodexů popisujících normy i 

praktické kroky, jež by měly odpovídat normám Úmluvy 

OSN o právech dítěte; 

• všechna institucionální zařízení by měla být 

akreditována a registrována u příslušných státních 

orgánů na základě nařízení a vnitrostátních norem 

minimální péče; 

• na základě těchto norem by měl být zajištěn účinný 

systém monitorování a externí kontroly 

institucionálních zařízení;  

• je třeba podporovat shromažďování a analýzy 

relevantních statistických údajů a provádění výzkumu za 

účelem účinného monitorování; 
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• je třeba trestat jakákoli porušování práv dětí 

žijících v institucionálních zařízeních v souladu s 

příslušnými a účinnými postupy; 

• je třeba uznat, že kromě veřejných institucí mohou i 

nevládní organizace, náboženské instituce a další 

soukromé subjekty sehrát významnou úlohu ohledně dětí 

žijících v institucionálních zařízeních; tuto roli by 

měly definovat vlády členských států. Zapojení 

nevládních organizací by nemělo vyvázat členské státy 

ze závazků vůči dětem v institucionální péči, jež jsou 

obsaženy v tomto Doporučení, zejména s ohledem na 

zavádění příslušných norem, systémů pověřování a 

inspekce ze strany kompetentních orgánů. 

 

1.7  Problémy a dopady spojené s ústavní 
péčí 

 

 Je nesporným faktem, že každý lidský jedinec má 

své životní potřeby. Tyto potřeby se mění a vyvíjí 

s věkem. Pokud chceme pochopit blíže lidské fungování, 

je  velmi důležité přistupovat k člověku komplexně. 

Člověk je ve své podstatě tvorem společenským. Není 

pouze vzájemným propojením různých systémů a procesů, 

které umožňují jeho správné fungování, ale ovlivňuje ho 

i okolní svět. A jsou to právě okolní „zdroje“, které 

člověku pomáhají zvládat každodenní životní těžkosti.  

 Pro pochopení problematiky dětí v dětských 

domovech je důležité si uvědomit, jak funguje člověk ve 

společnosti, jak se vyvíjí, co ho během života 

ovlivňuje, co mu pomáhá a formuje. Jedním z důležitých 

témat v této oblasti je téma sociální opory, které 

prostupuje napříč různými vědními obory zabývajícími se 

člověkem a společností. Je zřejmé, že v ústavní péči se 

dítěti nedostává to, co za běžných okolností v rodině. 
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Chybí zde hlavní mateřská (rodičovská) osoba, základní 

vztah utvářející člověka a ovlivňující jeho další bytí 

a vztahy v životě.  

 

1.7.1  Sociální opora 

 

 Tématem sociální opory jsme se podrobně zabývali v 

bakalářské práci (Role sociální opory u příslušníků 

Hasičského záchranného sboru, 2006). Vzhledem k tomu, 

že jde o velmi široké téma, uvedu zde jen informace a 

poznatky podstatné pro konkrétní účely této práce.  

Anglosaský pojem „social support“ se obzvláště 

v dřívější české literatuře překládal jako „sociální 

podpora“. V České republice však počátkem 90. let začal 

splývat s pojmem, který používala státní administrativa 

pro nově zavedený systém státní sociální podpory, který 

představoval podávání žádostí, posuzování a vyplácení 

peněžitých dávek. Proto se v české literatuře autoři 

přimlouvají za dodržování podstatné změny české 

terminologie, tedy ze sociální podpory na sociální 

oporu (viz. např. Kebza, 2001, s. 28). Termínem 

„sociální“ se podle psychologického slovníku (English, 

English, 1969, s. 506, cit. in Křivohlavý, 1999, s. 

106) rozumí to, „co se vztahuje k interakci mezi dvěma 

nebo více lidmi nebo k vlivu jednoho člověka na 

druhého“. Důraz se přitom klade na vzájemné propojení a 

vzájemnou komunikaci a vztahy dvou či více lidí. Toto 

propojení a přátelské vztahy pak umožňují i vzájemnou 

pomoc a podporu. Termín opora („support“) má velice 

bohatý významový rejstřík (Křivohlavý, 1999). Slovesná 

forma anglického termínu pro oporu (to support) znamená 

podepřít, pomáhat někomu v chůzi, zachovávat něco či 

někoho při životě. V přeneseném smyslu slova to znamená 
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někoho posilovat, dodávat mu sil, stavět někoho na 

nohy, vzpružit, pomoci mu něco nést a unést, něco 

protrpět, přetrpět. V sémantickém významu pak jde o to, 

někoho doprovázet. 

Dalším důležitým pojmem souvisejícím s konceptem 

sociální opory je pojem „sociální síť“ („social 

network“). Užívá se k charakteristice sociálních vazeb 

mezi lidmi. Sociální síť tvoří základ tzv. sociální 

integrace člověka a je také základem pro sociální 

oporu. Pojem sociální síť vyjadřuje množství lidí 

v okolí jednotlivce, kteří jsou schopni a ochotni 

poskytnou mu sociální oporu (Schwarzer, Knoll, 

Rieckmann, 2003). Tento pojem byl pravděpodobně poprvé 

použit Barnesem v roce 1954, který zkoumal sociální 

chování na vzorku norské populace žijící na ostrově. 

Východiskem tohoto pojmu byla analýza vazeb 

utvářejících se mezi členy této komunity (in Šolcová, 

Kebza, 1999). Sociální síť podle Tardyho (1985) znamená 

hlavní zdroj sociální opory, zahrnující jednotlivé 

komponenty, jejichž prostřednictvím se efekt sociální 

opory realizuje. Pojmu sociální síť se užívá i pro 

výzkum prožitků, myšlenek a pocitů, souvisejících 

s naplňováním sociálních vztahů, realizovaných v rámci 

sítě (Schaefer, Coyne, Lazarus, 1981). Sociální síť 

můžeme charakterizovat také jako soubor jedinců kolem 

určité osoby, s nimiž je či byla tato osoba v sociálním 

kontaktu a od nichž může očekávat, že by jí v případě 

potřeby poskytli určitou pomoc a podporu (Křivohlavý, 

2001). Příkladem takové sítě může být např. rodina, 

souhrn přátel, kolegů v práci apod.  

Vzhledem k tomu, že jde z hlediska sociální opory 

o téma velice široké a obsáhlé, snaží se různí autoři o 

bližší určení teorií sociální opory. Jednou z těchto 

teorií je tzv. teorie opěrné sociální sítě a jejího 
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vlivu na zdraví členů této sítě, dále je to teorie 

připoutání („attachment theory“), teorie sociální opory 

jako salutoru, sociální opora jako nárazník („buffer“) 

v boji se stresem a teorie podpůrných sociálních vztahů 

(přehled viz. Křivohlavý, 2001). Sociální opora dále 

hraje roli při zvládání stresu a uspokojování 

sociálních potřeb.  

Důležitým jevem k pochopení funkce sociální opory 

je tzv. teorie připoutání („attachment theory“). Tuto 

teorii poprvé formuloval anglický psycholog Bowlby 

(1977), který se zabýval studiem vzájemného vztahu dětí 

a matek. Svou pozornost soustředil především na 

nejmenší děti a děti, které se v duševní oblasti 

vyvíjely mimo meze normálu (např. v případě, kde byl 

vývoj narušen nemocí matky nebo jejím úmrtím). Výsledky 

jeho šetření ukázaly, že takovéto přerušení vazeb mezi 

dítětem a jeho matkou znamená pro dítě mnoho překotných 

a negativně prožívaných změn a u dítěte pak lze 

pozorovat mimořádně závažné negativní emocionální stavy 

(Křivohlavý, 2001).  

V češtině se můžeme setkat s různými překlady 

pojmu „attachment“. Nejčastěji se užívá termín 

„připoutání“ (např. Břicháček, 1999, 2003, in Kebza, 

2005), někdy je možné setkat se s pojmem „příchylnost“ 

(např. Kotásková, 1987) či „citové přilnutí“ (např. 

Kulísek, 2000, Šulová, 2003, in Kebza, 2005). 

Východiskem této teorie je tendence malých dětí 

vyhledávat přítomnost blízkých osob s prožitkem jistoty 

a bezpečí. Dítě prožívá blízký a osobní citový vztah 

k blízké osobě, většinou matce, která mu poskytuje 

bezpečné zázemí a vytváří tak prostředí pro další 

vztahy dítěte k okolí, včetně základu pro 

interpersonální vztahy v pozdějším vývoji. Bowlby 

(1977) pod pojmem „připoutání“ vidí vztah, tedy 
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vzájemné připoutání jednoho člověka k druhému pevnou a 

trvalou sociální vazbou. Z tohoto vzájemného spojení 

pak plyne i lpění jednoho na druhém. Ve svých pracích 

upozorňuje, že psychické důsledky přerušení tohoto 

pevného vztahu mezi matkou a dítětem jsou mimořádně 

těžké (in Křivohlavý, 2001). Pokud se z nějakých důvodů 

nepodaří v raných fázích vývoje tento pevný vztah 

navázat, nebo pokud je z nějakého důvodu přerušen, 

mohou se u dítěte v pozdějším věku a v dospělosti 

objevit problémy s navazováním  a utvářením blízkých 

vztahů. Bowlby poukazoval, že negativní vliv může mít i 

jen pouhé očekávání možného přerušení vztahu mezi 

matkou a dítětem. Mnoho dětí má podle něj z přerušení 

vztahu strach a bojí se, že budou od matky odloučeny. 

Pro tuto obavu dětí používá Bowlby (1979, in 

Křívohlavý, 2001) pojem úzkostné sociální připoutání 

(„anxious attachment“). 

Na základě svých poznatků rozlišil Bowlby (in 

Kebza, 2005) tři základní způsoby připoutání 

(„attachment pattern“). První způsob představuje tzv. 

jisté připoutání. Znamená to, že se mezi dítětem a 

matkou vytvořil jistý vztah a dočasné přerušení tohoto 

vztahu (např. nepřítomnost matky) nemá ohrožující vliv. 

Vztah se po návratu matky znovu a rychle obnovuje. 

V jistém vztahu dítě jednoznačně rozlišuje blízké a 

cizí osoby a podle toho na ně také reaguje. Druhým 

způsobem je tzv. nejisté - ambivalentní připoutání. Lze 

ho charakterizovat ambivalentním chováním dítěte, které 

se na jedné straně snaží kontakt s blízkými osobami 

vyhledávat a zároveň se mu vyhýbá. Třetím způsobem je 

nejisté – vyhýbavé připoutání, při kterém se dítě po 

opětovném shledání s blízkou osobou vyhýbá dalšímu 

kontaktu s ní.  
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Další výzkumy věnující se teorii připoutání 

poukázaly na skutečnost, že existují děti, které se ve 

svých projevech nepodobají žádnému z výše uvedených 

základních způsobů připoutání. Někteří autoři (Main, 

Solomon, 1986, in Kebza, 2005) proto navrhují další 

způsob, tzv. nejistě – dezorganizovaný či 

dezorientovaný. Děti s tímto způsobem připoutání se 

vyznačují rozporuplnými projevy chování a prožívání. 

Příkladem může být tendence přiblížit se k blízké 

osobě, ale nedívat se na ni, nebo se přibližovat a hned 

vzápětí se vzdálit apod.  

Ukazuje se, že „příslušnost dětí k jednomu 

z původně zjištěných způsobů připoutání se 

v nejbližších letech nezměnila, pokud se výrazněji 

nezměnily životní podmínky rodiny“ (Kebza, 2005, s. 

170). Výzkumy později prokázaly, že vztah typu 

připoutání se netýká jen spojení dítěte a jeho matky. 

Stejný jev se projevoval i u vztahu mezi sourozenci, 

např. pokud jeden ze sourozenců těžce onemocněl či 

zemřel, projevil se posléze negativní vliv přerušení 

této vazby (Křivohlavý, 2001). Potřeba lidí mít v rámci 

své sociální sítě přátele a blízké osoby je podstatou 

sociální opory. Vztahy s blízkými osobami typu 

sociálního připoutání nás totiž provázejí po celý 

život.  

Rodina je základním kamenem sociální opory každého 

člověka. Její členové poskytují dítěti to, co ke svému 

zdravému vývoji potřebuje, a to především lásku, 

vřelost, sympatii, přijetí a citovou podporu. Dodává 

pocit bezpečí a představuje jakýsi pevný bod, ke 

kterému je možné se vracet v případě životních 

těžkostí. Je otázkou, jaké problémy vytváří situace, 

kdy je dítě vychováváno mimo rámec milující rodiny, do 

jaké míry to ovlivní jeho další život a fungování ve 
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společnosti, co mu chybí do budoucna, jaké dovednosti 

potřebné pro život se mu nedostávají apod.  

Abychom si na tyto a další otázky mohli odpovědět, 

je třeba si ukázat člověka z hlediska potřeb a jejich 

uspokojování během vývoje. Ve spojitosti s výchovou 

dětí v dětských domovech se tak nevyhnutelně dostaneme 

k pojmu psychické deprivace a jejím důsledkům. Více 

viz. následující kapitola.  

 

1.7.2  Psychická deprivace 

 

 S tématem psychické deprivace jsou u nás 

neoddělitelně spojena jména Langmeier a Matějček. Ti se 

zaměřili na definování psychických potřeb dětí a 

problematiku jejich neuspokojování. Definovali tak nový 

psychologický pojem, který nazvali psychickou 

deprivací. Dlouhodobě zkoumali tento jev a na základě 

svých poznatků vydali knihu Psychická deprivace 

v dětském věku, která byla přeložena do několika 

světových jazyků a získala mezinárodní ohlas. U nás se 

kniha dočkala několika vydání.  

 Na základě svých poznatků začali spolupracovat 

s doktorem Kochem a vytvářet nový návrh systému péče o 

děti mimo rodinu a rozvoj osvojení individuální i 

skupinové výchovy v podobě SOS dětských vesniček. 

 V roce 1963 natočil Matějček s režisérem 

Goldbergem a dalšími kolegy film „Děti bez lásky“, 

který poukázal na nebezpečí kolektivní výchovy a měl 

účinek nejen u nás, ale i v zahraničí.  

 Podle Langmeiera a Matějčka je tedy psychická 

deprivace „psychický stav, vzniklý následkem takových 

životních situací, kdy subjektu není dána příležitost 

uspokojit některou z jeho základních (vitálních) potřeb 
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v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu. Uspokojení 

těchto potřeb v patřičné míře a v pravý vývojový čas je 

jednou ze základních podmínek dalšího zdravého vývoje 

osobnosti. Těžké a dlouho trvající deprivace působí v 

psychické struktuře dítěte zpravidla hluboké změny, 

které mohou být trvalé. Čím mladší je dítě a čím déle 

deprivace trvá, tím menší je naděje, že bude možné 

následky beze zbytku odstranit. Je také pravděpodobné, 

že jisté poruchy, hlavně v emocionální oblasti, 

přetrvávají i tam, kde se pacient sociálně a 

intelektově přizpůsobil celkem normálně.“ (Langmeier, 

Matějček, 1963).  

 Ze základní definice je tedy vidět, že základem je 

neuspokojování potřeb. Langmeier a Matějček (1963) dělí 

dále potřeby do úrovní, které se ale vzájemně 

prolínají. V nejranějším období jde o potřebu přívodu 

podnětů v přiměřené míře a variabilitě. Dítě potřebuje 

být podněcováno, stimulováno v oblasti zrakové, 

sluchové, hmatové atd. Potřebuje kolem sebe stimulující 

prostředí, různé hračky, ale i lidi, kteří se s ním 

mazlí, usmívají se na ně. Všechny tyto podněty působí 

kladně na jeho celkový vývoj, jejich nedostatek nebo 

jednostrannost vývoj naopak narušují a zpomalují. 

Druhou úrovní potřeb je potřeba smysluplného světa. 

Podstatou je zajistit určitou stálost věcného a 

sociálního prostředí, které dítě prostřednictvím matky 

poznává a orientuje se v něm. „Již v kojeneckém věku 

projevují děti radost, když objeví ve svém prostředí 

nějaký řád, nějakou pravidelnost a mohou je ovlivnit 

vlastní činností. Dítě se aktivně "zmocňuje světa" a 

úspěchy je podněcují k dalším aktivitám. Změny 

prostředí věcného a hlavně sociálního, např. při 

přechodu z jednoho ústavního prostředí do druhého, dítě 

traumatizují, protože ztrácí vše, co už chápalo. Jeho 
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vývoj se může přechodně i vrátit na nižší úroveň - je 

to tzv. přechodný regres.“ (Matějček a kol., 2002). Ve 

třetí úrovni jsou podstatou citové a emoční potřeby, 

jako např. potřeba kladného a trvalého vztahu 

k mateřské osobě, potřeba kladného opětovaného vztahu 

s dalšími členy rodiny a blízkými, potřeba důvěrných 

vztahů mezi chlapci a dívkami, potřeba životního 

partnera a potřeba mít děti. Čtvrtá úroveň potřeb je 

tzv. sociální. Dítě si postupem času uvědomuje své 

vlastní já, utváří si sebevědomí, sebepojetí a vlastní 

identitu, a to právě prostřednictvím interakce se svým 

okolím. Toto pojetí se dotváří v období dospívání. Do 

popředí přichází potřeba někam patřit a zastávat 

určitou roli a v neposlední řadě také potřeba sdílet 

s někým společnou otevřenou budoucnost. „Tuto společnou 

budoucnost má dítě právě v rodině. Nemůže ji mít v 

ústavní výchově, kde negativně prožívá nejistotu, zda a 

kdy se vrátí do své původní rodiny. Je to potřeba tak 

důležitá, že bývá někdy uváděna samostatně, jako pátá 

úroveň. Všechny tyto potřeby nemohou být dítěti 

uspokojovány ani v sebelépe vedeném dětském domově, 

ovšem ani v mnohých rodinách, v nichž rodiče své děti 

zanedbávají, ubližují jim, ponižují je nebo dokonce 

týrají.“ (Matějček a kol., 2002).  

 Shrnuto podle Langmeiera a Matějčka (1963) jsou 

pro dítě důležité zejména potřeba stimulace, potřeba 

smysluplného světa, potřeba jistoty a bezpečí, neboli 

interpersonálního vztahu typu „matka - dítě“ (v 

anglosaské literatuře tzv. „attachment“), potřeba 

osobní identity a potřeba otevřené budoucnosti.  

 Americký psycholog Erik H. Erikson (1999) považuje 

za prvotní úkol psychického vývoje dítěte (v prvním 

roce jeho života) získání základní důvěry ke světu. 

Úspěšné překlenutí této zásadní vývojové fáze zakotvuje 
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v dítěti pocit sebedůvěry a životní jistoty a umožní mu 

vybudovat si pozitivní postoj k životu a ke světu.  

Raná zkušenost jistého a spolehlivého citového vztahu 

(obvykle k matce) je základem pro rozvoj osobnosti tím, 

že posiluje schopnost uchovat si pocit vnitřní jistoty 

a vyrovnanosti, udržovat pozitivní vztah nejen ke 

světu, ale i k sobě samému a navazovat a udržovat 

trvalejší a spolehlivé vztahy s lidmi (Vágnerová, 

2002). Dosažení cíle první vývojové etapy je však 

významně ohroženo, pokud se dítěti v tomto raném období 

nedostává adekvátního uspokojení jeho psychických 

potřeb (dítě si potřebnou základní důvěru nevytvoří). 

Matku lze v tomto kontextu chápat jako osobu s výlučnou 

pozorností a s výlučným emocionálním vztahem k dítěti, 

se kterým je dítě akceptováno.  

 

„Přítomnost některé potřeby se vyznačuje zvýšenou 

aktivací nasměrovanou k podnětům, které mohou tuto 

potřebu uspokojit, organizmus dítěte je v pohotovosti 

(u dítěte kojeneckého věku je naprosto zřejmá zvýšená 

motorická aktivita v okamžiku, kdy spatří láhev s 

mlékem, je-li doba, kdy má být nakrmeno; vypadá to, 

jako by dítě běželo k cíli, všechny končetiny se rychle 

pohybují a přestávají v okamžiku, kdy se dítě ústy 

dotkne láhve). Najde-li se cíl, uspokojivý podnět, 

zaměří se organismus k tomuto cíli, jednání organismu 

ztrácí neklid a zaměří se pouze na tento cíl. Dojde-li 

k nasycení, uspokojení potřeby, dojde také ke zklidnění 

a k rovnováze. Není-li však psychická potřeba 

dlouhodobě uspokojována, dochází k „vyhladovění“ 

organismu a jeho vývoj je zbrzděn, rovnováha se 

ustavuje na nižší hladině. Tak při dlouhodobé izolaci 

dítěte od lidského prostředí (tzv. „vlčí děti“) se 

základní lidské potřeby, které nemohly být 
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uspokojovány, nevyvíjejí vůbec a zůstávají na tzv. 

rudimentární úrovni.“ (Bittner, Havigerová, Janišová, 

Langhansová, 2007).  

Psychická deprivace se projevuje různými způsoby. 

Na tomto místě uvedu alespoň základní projevy, které 

uvádí Matějček a kol. (2002). Do tří let věku dítěte se 

deprivace projevuje opožďováním celého 

psychomotorického vývoje. Nápadná je povrchnost a 

nediferencovanost citů a sociálních vztahů, chudší 

duševní obzor, nezúčastněná nebo rozmrzelá nálada, 

nedětsky vážný výraz. Možným ukazatelem deprivačního 

poškození je řeč, neboť její vývoj vyžaduje 

individuální kontakt s matkou nebo případně dalšími 

blízkými osobami. Řeč u deprivovaného dítěte je 

opožděná, řečový projev dítěte je chudý, omezuje se na 

jeho obranu, chybí mu typická dětská radost a 

zvídavost. Ve školním věku se psychická deprivace 

podepisuje na špatném školním prospěchu, který 

neodpovídá skutečným intelektovým schopnostem dítěte, 

často se také objevují výkyvy v chování, zvláště pak 

v sociálním styku. Po traumatizujících zážitcích v 

rodině a po zpřetrhání všech vztahů v důsledku změn 

prostředí se mohou objevit neurotické potíže, 

prohlubuje se citová otupělost a nedůvěra k lidem, 

někdy také agresivita. V pubertě a adolescentním věku 

se mohou objevit problémy ve vztahu ke kolektivu, 

v sociálním začleňování jako např. nespokojenost se 

sociální pozicí či neadekvátní sebehodnocení. Dalšími 

projevy jsou posuny hierarchie hodnot, zvýšené riziko 

vzniku závislostí nebo nežádoucí rysy charakteru. 

Psychická deprivace v dětství může mít dlouhodobé 

následky, které se mohou projevovat i v dospělosti. Jde 

hlavně o problémy v partnerských vztazích a nejistotu 

ve výchově vlastních dětí.  
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“Psychická deprivace je tedy vážné narušení 

psychického vývoje, může se projevit v celé struktuře 

osobnosti, v chování, v sociálním začlenění, v celé 

životní orientaci.“ (Matějček a kol., 2002).  

V roce 1997 vyšel unikátní dlouhodobý výzkum prof. 

PhDr. Zdeňka Matějčka, PhDr. Věduny Bubleové a PhDr. 

Jiřího Kovaříka, který vydalo Psychiatrické centrum 

Praha. V tomto výzkumu zkoumali autoři 32 let 60 dětí, 

které od raného dětství vyrůstaly v ústavní výchově a 

srovnávali je s dětmi vyrůstajícími v individuální 

pěstounské péči, SOS dětských vesničkách a ve vlastní 

rodině. Z výsledků vyplývá, že zkoumané děti (dnes jsou 

již ve středním věku; průměrně jim je 37 let) vykazují 

následující: nízkou společenskou kompetenci, nízkou 

úroveň školního vzdělání a nynějšího zaměstnání 

vzhledem k výsledkům inteligenčních testů ve starším 

školním věku, nízký skór sociální integrace, tresty v 

dětství (v dětských domovech) hodnotí jako nepřiměřeně 

přísné, muži vykazují mimořádně vysokou míru 

kriminality (54%, z toho v 79% se jednalo o vícenásobné 

recidivisty), muži mají problémy s láskou a v 

sexuálních vztazích, jsou častěji "neschopni citové 

odezvy", celkově je u mužů z dětských domovů 

zaznamenána vysoká nespokojenost s dosavadním životem. 

U dětí vyrůstajících v individuální pěstounské péči a 

SOS vesničkách nebyly zjištěny podstatné rozdíly ve 

skóru sociální integrace. Děti z individuální 

pěstounské péče vykazují nejvyšší životní spokojenost. 

Pouze u mužů z SOS vesniček byla zjištěna vysoká míra 

kriminality (45%), zatímco u mužů z individuální 

pěstounské péče je výrazně nižší (20%). 
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1.7.3  Subdeprivace 

 

 Ve spojitosti s psychickou deprivací se objevuje 

také pojem subdeprivace. Jedná se o mírnější, skrytou 

formu deprivace, která má ovšem závažné dlouhodobé, 

někdy celoživotní následky. Tento pojem rozpracovali 

Langmeier a Matějčkem. Matějček (1997) subdeprivaci 

popisoval v souvislosti s péčí s nedostatkem citových 

vazeb, u dětí narozených z nechtěného těhotenství, s 

potížemi získat přiměřenou roli v rodinách, kde mají 

děti až příliš vysoké materiální zabezpečení a nízkou 

míru pozornosti a lásky. Materiální zabezpečení tedy 

zřejmě zdravému vývoji osobnosti dítěte nepomáhá, ať už 

je jeho úroveň jakákoli.  

Subdeprivace, jako mírnější varianta deprivační 

zkušenosti, je v našich společensko-kulturních 

podmínkách mnohem častější. Na rozdíl od deprivace se 

však obtížněji rozpoznává. Je důsledkem snížené 

akceptace dítěte (chlad, příliš časté kritizování), 

snížené empatie (nepochopení a neporozumění potřebám a 

projevům dítěte) a nedostatku kontaktů s dítětem 

(rodiče s dítětem málo komunikují, nevěnují se mu ve 

volném čase, nechávají jej často samotné). Důsledky 

takové zkušenosti bývají obdobné jako v případě 

deprivace, ale nejsou tolik nápadné (Matějček a kol., 

1997).  

 

1.7.4  Separační úzkost 

 
 Separační úzkost je další jev, který může mít 

na dítě negativní následky. Jedná se o zdravý projev 

dítěte, které má se svou matkou zdravý vztah a bývá 

vyvolán dlouhodobým odloučením od matky dítěte do 
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období 3 — 3,5 let věku dítěte (Bittner, Havigerová, 

Janišová, Langhansová, 2007). „Je to jev s jednoznačným 

patologickými následky především v období od 7. měsíce, 

kdy se přetváří biologická závislost na matce 

v závislost citovou, nejnebezpečnější je v období, kdy 

už je zcela vytvořena.“ (Bittner, Havigerová, Janišová, 

Langhansová, 2007). Následky separace mohou vypadat 

jako apatie, hyperaktivita, naopak pasivita, odmítání 

citového vztahu apod. 

Matějček a kol. (1997) rozlišují tři fáze 

separační úzkosti charakterizující chování dítěte. 

První fází je fáze protestu a odmítání situace 

odloučení, kdy dítě křičí, pláče, je neklidné, volá 

matku a na jiné osoby nereaguje. Druhou fází je 

zoufalství, kdy dítě ztrácí naději, že matku přivolá, 

je apatické, smutné a o nic nejeví zájem. Třetí a 

poslední fází je odpoutání. Dítě se odpoutává od vztahu 

se svou matkou a je schopná vázat se citově na jinou 

pečující osobu. 

 

V souvislosti se separační úzkostí mluví Bittner, 

Havigerová, Janišová a Langhansová (2007) také o jevu 

zvaném anaklitická deprese, kdy „v konečném procesu v 

průběhu jednotlivých fází separační reakce dítě ustrne 

v jakési apatii, bez reakcí na okolí. Dítě se odvrací 

od okolí, apatie a artistické projevy se prohlubují. 

Kontakt s dítětem je stále problematičtější, nakonec 

nemožný. Stav se může nadále prohlubovat, dochází k 

regresu ve vývoji, může dojít až k bodu, kdy se stává 

ireverzibilním. Přechází v typický obraz hospitalismu. 

Syndrom se objevuje nejčastěji mezi 7. a 11. měsícem 

věku dítěte a je vázán na náhlý odchod matky, která 

doposavad o dítě pečovala.“ 
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Matějček (1997) uvádí, že u dětí, které vyrůstají 

v ústavní péči, lze vypozorovat určité typy následků 

psychické deprivace. První typ nazývá normoaktivní, kdy 

je dítě relativně dobře přizpůsobeno, v zařízení působí 

vyrovnaně, je oblíbené, ale pod tlakem životních nároků 

a změn se může snadno zhroutit. Druhý typ je tzv. 

hypoaktivní neboli útlumový. Děti odpovídající tomuto 

typu reagují sníženou aktivitou, nezájmem, jsou 

apatické a celkově vykazují útlum. Sociálně 

provokativní typ se dá pozorovat u dětí, které 

provokují, jsou těžko zvladatelné, vyrušují či mohou 

být agresivní. Ke změně chování u nich dochází tehdy, 

jsou-li s vychovatelem samy, to bývají hodné a 

přítulné. Často mají tendenci vytvářet si problematické 

situace a jsou často umisťovány do zařízení se zvýšenou 

výchovnou péčí. Čtvrtý typ je charakterizován náhradním 

uspokojením potřeb, kdy dítě hledá podněty v jiné 

oblasti než citové a sociální. Příznačné je pro ně 

přejídání, autoerotické aktivity, agresivita, 

šikanování, žalování, trápení zvířat apod.  
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2.  PRÁVNÍ RÁMEC PROBLEMATIKY 
 
 Pro přiblížení problematiky a lepší vhled do 

tématu ústavní péče v České republice zde nastíním 

nejdůležitější právní předpisy týkající se tohoto 

tématu.  

2.1  Mezinárodní smlouvy 
 
 Uvedené mezinárodní smlouvy jsou pro Českou 

republiku závazné na základě článku 10 Ústavy ČR.  

 

2.1.1  Úmluva o právech dítěte 

 

Je publikována pod č. 104/1991 Sb. 

 Úmluva o právech dítěte byla přijata v listopadu 

1989 na půdě OSN a je jedním z nejdůležitějších 

dokumentů v oblasti práv dětí. V platnost vstoupila 

v září 1990. Tehdejší ČSFR Úmluvu přijala hned v den 

její platnosti a následně ji ratifikovala.  

 Úmluva o právech dítěte vychází ze zásady „Tři P“: 

„provision“, zahrnující přežití a rozvoj dětí, 

zajišťování či zabezpečování vývoje dětí, „protection“, 

neboli ochrana dětí a „participation“, tedy účast dětí 

na životě společnosti a jejich právní subjektivita. 

Úmluva o právech dítěte ukládá státům mimo jiné 

povinnost při všech činnostech týkajících se dítěte 

brát v úvahu plně a přednostně jeho zájmy. Dítě má 

právo se svobodně vyjadřovat ke všem záležitostem, 

které se jej dotýkají, přičemž se jeho názorům musí 

věnovat patřičná pozornost. Stát má dítě chránit před 

násilím a všemi formami špatného zacházení ze strany 

rodičů nebo jiných osob starajících se o dítě. Má 
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zavádět vhodné sociální programy zaměřené na prevenci 

násilí a na pomoc jeho obětem. Stát má poskytovat 

zvláštní ochranu dítěti zbavenému rodinného prostředí a 

má mu zabezpečit vhodnou náhradní rodinnou péči nebo 

v nutných případech umístění v příslušném zařízení. 

Dítě, které bylo příslušnými orgány dáno do péče, na 

výchovu nebo na léčení, má právo na pravidelné 

hodnocení svého umístění. Stát má dětem, které se staly 

obětí ozbrojených konfliktů, mučení, zanedbání, 

zneužívání nebo vykořisťování zabezpečit vhodné léčebné 

prostředky k jejich zotavení a znovu začlenění do 

společnosti. 

 

2.1.2  Evropská úmluva o výkonu práv dětí 

  

Publikována pod č. 54/2001 Sb.m.s. 

Evropská úmluva o výkonu práv dětí byla přijata 

25. 1. 1996 ve Štrasburku na půdě Rady Evropy, 

v platnost vstoupila 1. 7. 2000. Podepsalo ji 24 států, 

z toho zatím 11 ji ratifikovalo, Česká republika je 

jedním z nich. Tato úmluva vstoupila pro ČR v platnost 

1. 7. 2001. Účelem této úmluvy je, v nejlepším zájmu 

dětí, podporovat jejich práva, poskytnout jim procesní 

práva a usnadnit jejich výkon tím, že bude zabezpečeno, 

aby děti, přímo nebo prostřednictvím jiných osob nebo 

orgánů, byly informovány o soudních řízeních, které se 

jich týkají, a mohly se jich účastnit. Podle úmluvy 

dítě, které má podle vnitrostátních předpisů 

dostatečnou schopnost chápat situaci, bude mít v 

soudním řízení, které se jej týká, právo na informace a 

na vyjádření názoru v řízení. Při rozhodování musí soud 

zabezpečit, aby dítě obdrželo všechny informace, 

umožnit dítěti vyjádřit svůj názor a vzít názor dítěte 
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náležitě v úvahu. Zástupce dítěte má povinnost 

poskytovat dítěti informace, objasňovat mu důsledky 

možných soudních rozhodnutí, zjišťovat jeho názor a 

zprostředkovat jej soudu. 

 

2.1.3  Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod - Evropská úmluva 

 

Publikována pod č. 209/1992 Sb. 

Evropská úmluva byla sjednaná v Římě dne 4. 

listopadu 1950, dne 21. února 1991 byla v Madridu 

podepsána jménem České a Slovenské federativní 

republiky ve znění protokolů č. 3, 5 a 8. Úmluva 

vstoupila v platnost pro ČSFR dnem 18.března 1992.  

Dále jsou pro Českou republiku závazné: Dodatkový 

protokol sjednaný v Paříži dne 20. března 1952, 

protokoly č. 2, 4, 6, 7 a 9. Poslední vstoupil 

v platnost dnem 1. října 1994.  

Úmluva se netýká jen práv dětí, ale všech osob, 

tedy i dětí a jejich rodičů. Je významná vzhledem k 

tomu, že z ní vyplývají práva přímo jednotlivcům, 

nikoli jen povinnost státu zakotvit určitá práva ve 

svém zákonodárství, jak tomu bývá u jiných úmluv. Navíc 

jednotlivci, nevládní organizace nebo skupiny osob 

považující se za poškozené v důsledku porušení těchto 

práv se mohou po vyčerpání vnitrostátních opravných 

prostředků obracet se svými stížnostmi na Evropský soud 

pro lidská práva(ESLP), jehož rozhodnutí jsou pro 

Českou republiku závazná. ESLP může stěžovateli přiznat 

finanční odškodnění, které je mu stát povinen zaplatit, 

nemůže však měnit rozhodnutí vnitrostátních orgánů. Z 

hlediska výkladu jednotlivých článků Evropské úmluvy je 
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velmi důležitá také judikatura ESLP, která je 

konkretizuje.  

Na práva dětí a rodičů dopadají především články 6 

(právo na spravedlivý proces), 8 (právo na respektování 

rodinného a soukromého života) a 14 (zákaz diskriminace 

založené na jakémkoli důvodu při užívání práv a svobod 

přiznaných úmluvou). 

 

2.2  Ústavní předpisy České republiky 
 

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) 

Je součástí ústavního pořádku ČR. Výklad 

jednotlivých článků nalezneme v judikatuře Ústavního 

soudu ČR. Na práva dětí a rodičů dopadá především 

článek 32, ve kterém se uvádí:  

 

„(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou 

zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je 

zaručena. 

(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, 

ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní 

podmínky. 

(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají 

stejná práva. 

(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; 

děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva 

rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od 

rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím 

soudu na základě zákona. 

(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na 

pomoc státu. 

(6) Podrobnosti stanoví zákon.“  
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(Portál veřejné správy České republiky: 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/3

13/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=2/1993&

PC_8411_p=32&PC_8411_l=2/1993&PC_8411_ps=10#10821, 

5.7.2008). 

 

2.3  Zákony upravující problematiku práv 
dětí a ústavní výchovy 

 
Zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.) 

Zákon o rodině upravuje v této souvislosti zejména 

vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovskou zodpovědnost 

(včetně jejího omezení, pozastavení a zbavení), 

vyživovací povinnost, výchovná opatření, pěstounskou 

péči, nařízení ústavní výchovy, určení rodičovství, 

osvojení, poručnictví a opatrovnictví. 

 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.) 

Sociálně-právní ochranou se rozumí ochrana práva 

dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana 

oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a 

působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

Zákon upravuje opatření sloužící k ochraně dětí a 

postup orgánů vykonávajících sociálně-právní ochranu. 

Podle Bittnera, Havigerové, Janišové a Langhansové 

(2007) není problematika sociálně-právní ochrany dětí v 

současnosti dostatečně provázaná s dalšími oblastmi 

jako je ústavní výchova realizovaná ve školských 

zařízeních a ve zdravotnických zařízeních. Důvodem je 

roztříštěnost kompetencí pod tři resorty (Ministerstvo 

práce a sociálních věcí — MPSV, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy — MŠMT, Ministerstvo 

zdravotnictví — MZD).  
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„Tento stav trvá v podstatě od přijetí tzv. 

kompetenčního zákona, resp. jeho novely v roce 1993, 

která rozdělila kompetence ve výkonu státní správy 

jednotlivým ministerstvům. Současné „trojvládí“ v této 

problematice výrazně ztěžuje, nebo i znemožňuje 

vytváření koncepčních materiálů a strategií a v 

důsledku pak vede k současnému stavu zakonzervování 

přežitého a nevyhovujícího způsobu péče o děti 

v situaci selhávání biologické rodiny. Jedním ze 

zásadních indikátorů bezvládného trojvládí je stále 

rostoucí počet dětí v ústavech a dlouhodobé zaujímání 

předních příček v této statistice v mezinárodním 

srovnání.“ (Bittner P., Havigerová J., Janišová I., 

Langhansová H., 2007). 

Blíže je o sociálně-právní ochraně dítěte 

pojednáno v následující kapitole. 

 

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních (č. 109/2002 Sb.) 

Zákon upravuje výkon ústavní výchovy v těchto 

typech zařízení: diagnostický ústav, dětský domov, 

dětský domov se školou, výchovný ústav. Zákon dále 

upravuje práva a povinnosti dětí umístěných v ústavní 

výchově, osob odpovědných za výchovu, práva a 

povinnosti ústavních zařízení (resp. ředitele). 

 

2.4  Sociálně-právní ochrana dítěte 
 
 Považuji za nutné přiblížit na tomto místě systém 

opatření na ochranu dítěte tak, jak funguje v České 

republice s důrazem na působnost a vykonavatele 

sociálně-právní ochrany dětí.  
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 Dle zákona č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 

jiných ústředních orgánů státní správy České 

socialistické republiky, je ústředním orgánem státní 

správy Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen 

MPSV). Tomuto ministerstvu přísluší také péče o rodinu 

a děti. V oblasti sociálně-právní ochrany dětí je 

kompetence MPSV zakotvena v § 4 zákona č. 359/1999 Sb. 

MPSV tvoří koncepci a politiku sociálně-právní ochrany 

dětí (dále jen SPOD), tvorba sekundární legislativy, 

metodické vedení vykonavatelů SPOD a má také úlohu při 

rozpočtovém přerozdělování finančních prostředků.  

 

Působnost kraje 

 Kraj má jako vykonavatel státní správy významné 

pravomoci zejména v oblasti zprostředkování osvojení a 

pěstounské péče. Vytváří evidence vhodných osob a 

organizuje poradenskou činnost pro pěstouny. Krajský 

úřad hraje významnou roli také ve vztahu k nestátním 

osobám, které se podílejí na SPOD, neboť vydává 

pověření k této činnosti a vykonává nad ní dohled. Po 

reformě veřejné správy jsou kraje důležitými 

zřizovateli ústavů, tzn., že zajišťují vykonávání 

institucionální péče. 

 

Působnost obce 

 Obecní úřady mají za úkol vyhledávat ohrožené 

děti, působit na zúčastněné osoby (rodiče, dítě atd.) 

za účelem odstranění nedostatků. Mají také oznamovací 

povinnost ve vztahu k obecnímu úřadu s rozšířenou 

působností, kontrolují, zda nejsou porušovány zákazy 

návštěv dětí v pro ně závadném prostředí, přijímají 

výchovná opatření (není-li tak učiněno soudem).  
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Působnost obce s rozšířenou působností 

 Obecní úřad obce s rozšířeno působností hraje 

v sociálně-právní ochraně dětí velmi významnou roli. 

Přešly na ně totiž veškeré kompetence zrušených 

okresních úřadů. Odpovídají za konkrétní SPOD 

jednotlivých případů, vedou evidenci případů nebezpečí 

ohrožení dítěte, jsou ustanoveny jako veřejný poručník 

opatrovníkem dětí v příslušných řízeních a vykonávají 

dohled nad nezletilými. Mají oprávnění iniciovat soudní 

řízení o výchovných opatřeních, např. o nařízení 

ústavní výchovy a mohou též vydat předběžné opatření o 

svěření dítěte určité osobě. 

 

Působnost dalších subjektů 

 Mezi další subjekty, které se určitým způsobem 

podílejí na SPOD, patří pověřené osoby, nejčastěji 

nestátní neziskové organizace.  

 

Působnost soudu 

 Činnost soudu v této oblasti vychází ze zákona o 

rodině. Soud může činit vydávat rozhodnutí, která omezí 

rodičovská práva (zbavení či omezení rodičovských práv, 

rozhodnutí o svěření dítěte do péče někoho jiného než 

rodiče apod.). V České republice není speciální soud, 

který by se věnoval pouze problematice ochrany dětí, 

rodině atd.  
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3.  NADACE TEREZY MAXOVÉ 
 
 Nadace Terezy Maxové vznikla v roce 1997 jako 

nestátní nezisková organizace. Účelem jejího vzniku 

byla všestranná podpora dětem z kojeneckého ústavu, 

tehdy ještě přímo zaměřena na Kojenecký ústav v Praze – 

Krči.  

 Postupně se formovaly její cíle a zaměření, až se 

v průběhu vývoje vytvořil současný rámec působení a 

práce na poli podpory a pomoci pro děti. 

 

3.1  Historie Nadace Terezy Maxové  
 
 První myšlenka pomoci opuštěným dětem, která 

postupně vedla k vytvoření subjektu nadace, se objevila 

během roku 1996. V té době proběhla první návštěva 

Terezy Maxové v Kojeneckém ústavu v Krči.  

 Nadace Terezy Maxové byla oficiálně založena 

22.1.1997 jako nestátní nezisková organizace. V té době 

se její pomoc soustřeďovala pouze na Kojenecký ústav 

při FTN v Praze 4 – Krči. Záplavy na Moravě měly za 

následek strategické rozšíření působnosti nadace 

z lokálního měřítka na celostátní, 21.7.2007 byla totiž 

poskytnuta humanitární pomoc kojeneckým ústavům a 

dětským domovům, které tato událost zasáhla.  

 V roce 1998 začala nadace ve spolupráci 

s agenturou paní Žanety Ličkové (nyní Nepalové) Sense 

Production pořádat regionální kulturní, společenské a 

sportovní akce s cílem podpořit děti v nejrůznějších 

krajích ČR. Následně se spolupráce rozšířila i na  

celostátní úroveň.  

 Téhož roku byl také nadaci předán první významný 

finanční dar. Šlo o šek na částku 1 milion korun, který 
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od zástupců společnosti Nokia převzala patronka nadace 

Tereza Maxová. 

 Rok 1999 znamenal pro nadaci významný milník 

z hlediska projektové činnosti. Vznikl zcela ojedinělý 

vzdělávací projekt s názvem Dejme šanci dětem, který 

probíhal internetovou formou. Pomocí tohoto projektu 

mají dárci možnost pomáhat konkrétním dětem jednoduchou 

formou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tento projekt 

funguje dodnes, více je o něm v této práci pojednáno 

v projektové části. 

 Nadace se sdružují v Asociaci nadací při Fóru 

dárců. Aktivním členem této asociace se Nadace Terezy 

Maxové stala ke konci roku 1999. Důležitým prvkem 

členství je Etický kodex nadací, který je přijímán 

v rámci fungování nadací. „Asociace nadací Fóra dárců 

vznikla v roce 1999 a při jejím zrodu stálo 11 členů. V 

současné době sdružuje Asociace 38 významných nadací. 

Asociace usiluje o dosažení konsensu v nadační komunitě 

a propaguje dodržování principů etického chování 

nadací. Jednou z podmínek členství v Asociaci je 

přijetí dokumentu Pravidla etického chování nadací jako 

základního principu fungování samotné nadace. Členství 

v Asociaci nabízí možnost se spolupodílet na 

prosazování nadačních zájmů. Příkladem může být 

projednávání právních norem a daňových zákonů, 

iniciování zákonných změn vedoucích k řešení problémů, 

které nadační komunitu tíží.“ 

(http://www.donorsforum.cz./asociace-nadaci, 1.7.2008).  

 

Členy této Asociace nadací při Fóru dárců jsou:  

Charles Stewart Mott Foundation 

F-nadace 

Komunitní nadace Blanicko - Otavská 

Komunitní nadace Euroregionu Labe 
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Nadace ADRA 

Nadace BONA 

Nadace české architektury 

Nadace Český hudební fond 

Nadace Český literární fond 

Nadace Dětský mozek 

Nadace Divoké husy 

Nadace dřevo pro život 

Nadace EURONISA 

Nadace O2 

Nadace Charty 77 

Nadace LANDEK Ostrava 

Nadace na ochranu zvířat 

Nadace Občanského fóra 

Nadace Open Society Fund Praha 

Nadace Partnerství 

Nadace Patrik dětem 

Nadace Preciosa 

Nadace prof. Vejdovského 

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice 

Nadace pro radost 

Nadace pro současné umění Praha 

Nadace pro transplantace kostní dřeně 

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 

Nadace PROMĚNY 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Nadace rozvoje zdraví 

Nadace Terezy Maxové 

Nadace Veronica 

Nadace VIA 

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových 

Olivova nadace 

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a 

civilizaci 
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Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

Vzdělávací nadace Jana Husa 

(http://www.donorsforum.cz./seznam-nadace, 1.7.2008). 

 

V roce 2000 slavila Nadace Terezy Maxové úspěch na 

mezinárodním reklamním festivalu Cannes Lions. Její 

reklamní spot s názvem „Attention“, který pro nadaci 

vytvořila reklamní agentura McCann – Ericsson Pratur,  

se na tomto festivalu dostal na shortlist v kategorii 

sociální reklama. (Více informací o festivalu na: 

http://www.canneslions.com/lions/) 

Společně s Výborem dobré vůle – nadací Olgy 

Havlové, byla v tomtéž roce Nadace Terezy Maxové 

vybrána jako charitativní partner úspěšné a unikátní 

loterie s názvem Setřená slza,kterou organizovala 

společnost Sazka a.s. 

V roce 2001 byl v pražské Lucerně uspořádán první 

velký koncert hvězd pro Nadaci Terezy Maxové.  

V témž roce nadace úspěšně zažádala Fond národního 

majetku o příspěvek do nadačního jmění, tzv. NIF II. 

Díky této svěřené důvěře dnes nadace spravuje zhruba 37 

milionů korun. 

Rok 2002 se zapsal do historie mimo jiné také 

srpnovými povodněmi. Na pomoc postiženým touto událostí 

otevřela Nadace Terezy Maxové povodňové konto.  

Ve stejném roce byla reklamní agenturou McCann 

Erickson Prague bezplatně vytvořena první kampaň 

k prezentaci nadace a její činnosti. S touto agenturou 

spolupracuje nadace dodnes, ukázku práce pro Nadaci 

Terezy Maxové je možné shlédnout na: 

http://www.mccann.cz/tv.php, sekce video: Nadace Terezy 

Maxové, (http://www.mccann.cz/tv.php, 1.7.2008). 

Svou první kampaň na podporu dárcovství 

prezentovala nadace v roce 2003 pod názvem „Před a po“. 
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V témž roce byla oceněna Czech Top 100 

neobdivovanějších firem v sociální kategorii.  

V roce 2004 začala tradice módních přehlídek 

nazvaných „Fashion for Kids“. Svým zájmem a účastí 

podpořil nadační činnost i monacký princ Albert.  

Svůj první evropský projekt odstartovala nadace 

v roce 2005, kdy získala podporu pro projekt s názvem 

„Najdi svůj směr“ v rámci Programu Iniciativy 

Společenství Equal 

(http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1, 1.7.2008). 

Novinkou v nadační činnosti se v témž roce stala 

DMS kampaň s názvem „Vzkaz v láhvi“. Libovolní dárci 

mohli formou dárcovské sms zprávy jednoduše podpořit 

znevýhodněné děti.  

V roce 2006 získala Nadace Terezy Maxové první 

místo v soutěži Top Czech 100 v kategorii za sociální 

oblast. Svou první zahraniční akci uskutečnila v tomtéž 

roce v rámci Velké ceny Formule 1 v Monaku. 

S novou strategií přišla nadace v roce 2007, deset 

let po svém vzniku. Její podstatou jsou tři směry, 

kterými se má pomoc ubírat. Jsou jimi prevence, 

náhradní rodiny a kompenzace nedostatků ústavní péče. 

Při příležitosti desátého výročí vzniku nadace byla 

uspořádána exkluzivní charitativní módní přehlídka 

„Together for change“.  

 

3.2  Poslání a cíle Nadace Terezy Maxové 
 
 Nadace Terezy Maxové vyvíjí svou činnost již přes 

deset let. Během svého působení v rámci pomoci dětem 

v ústavní péči se její cíle formovaly a měnily, tak jak 

se měnily i potřeby dětí v dětských domovech.  

 Ve statutu nadace je napsáno: „Posláním Nadace 

Terezy Maxové je všestranná podpora a pomoc opuštěným 
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dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských 

domovech a centrech, popř. v jiných zařízeních o takové 

děti pečující s důrazem na patronát nad Kojeneckým 

ústavem s dětským domovem při Fakultní Thomayerově 

nemocnici v Krči. Nadace poskytuje pomoc opuštěným 

dětem, a to zdravým i handicapovaným. Nadace usiluje o 

probuzení zájmu o takovéto děti a o obnovu úcty ke 

každému životu, podporuje uvědomování si sounáležitosti 

lidské rodiny, v níž jeden nese odpovědnost za druhého. 

Nadace usiluje o rozšíření adopce opuštěných dětí 

v rodinách jak u zdravých, tak i u postižených dětí.“  

 Cíle byly na počátku činnosti nadace formulovány 

do následujících bodů takto:   

 

1. Nechť nepřijde na svět žádné nechtěné dítě.  

Nástroj řešení: prevence, podpora vzdělanosti. 

 

2. Nechť opuštěné dítě najde náhradní rodinu.  

Nástroj řešení: podpora pěstounských rodin, neziskových 

organizací programově se zabývající výše zmíněným 

cílem, podpora aktivit směřujících k optimalizaci 

legislativního rámce problému.  

 

3. Nechť dítě odsouzené okolnostmi k životu v ústavní 

péči pozná co nejvíce ze života za branou ústavu .  

Nástroj řešení: podpora dětských domovů v realizaci 

bohatých mimoškolních aktivit svěřených dětí, rekreace, 

organizace kulturních, společenských a sportovních 

akcí.  

 

4. Nechť je dítěti odsouzenému okolnostmi k životu v 

ústavní péči dána možnost všestrannějšího vzdělání, 

rozvoje talentu a přípravy na budoucí samostatný život 

ve společnosti .  
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Nástroj řešení: vzdělávací programy a projekty zaměřené 

na podporu rozvoje osobnosti dětí,  zejména pak jejich 

talentů, zájmů, zálib, budoucích  profesí, příprav na 

budoucí život za branami ústavu, zvýšení společenského 

a kulturního přehledu.  

 

5. Nechť je dítěti odsouzenému okolnostmi k životu v 

ústavní péči dána možnost materiálně plnohodnotného 

života.  

Nástroj řešení: materiální vybavení kojeneckých ústavů, 

vybavení dětských domovů plně v kontextu a důrazem na 

vzdělání a individuální rozvoj opuštěných dětí.  

 

 Jak je vidět z předešlého výčtu, Nadace Terezy 

Maxové se soustředila především na zajištění konkrétní 

pomoci znevýhodněným dětem. Za dobu své existence 

přerozdělila více než 130 milionů korun.  

 V roce 2007, kdy slavila nadace deset let 

činnosti, přišla zároveň i s novou strategií, která 

vychází jak z její dosavadní činnosti, tak postihuje i 

její nové priority, které odpovídají vývoji v dané 

problematice. Těmito hlavními prioritami jsou:  

prevence, v níž je kladen důraz na pomoc rozpadající se 

rodině ve snaze, aby dítě nekončilo v ústavní péči. 

Cílem je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho 

vlastní biologické rodině prostřednictvím podpory 

ohrožených rodin. Druhou prioritou je náhradní rodinná 

péče, kde je ústředním tématem náhradní rodina, její 

všestranná podpora, snaha o její propagaci a rozšíření, 

úsilí o změnu legislativy. Snahou je, aby dítě, které 

vyrůstá v ústavním prostředí, našlo co nejdříve 

náhradní mámu a tátu, tzn. umožnit významné zkrácení 

délky pobytu dítěte v ústavní výchově prostřednictvím 
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podpory a rozvoje stávajících i nových forem náhradní 

rodinné péče. 

Poslední, třetí prioritou je kompenzace. Tato oblast je 

výhradně spojena s dětmi vyrůstajícími v ústavním 

prostředí. Hlavním posláním je jejich příprava na 

samostatný život, podpora vzdělání a rovných 

příležitostí. S tím souvisí úspěšné zapojení dítěte po 

skončení ústavní výchovy do samostatného života 

prostřednictvím podpory jeho osobnostního růstu a 

profesní připravenosti. Tato oblast podpory byla a 

zůstává jedním z pilířů činnosti nadace. 

 Shrnutí hlavních cílů Nadace Terezy Maxové 

vyúsťuje do hlavního „sloganu“: „Posláním Nadace Terezy 

Maxové je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.“ 

 

3.3  OPS při Nadaci Terezy Maxové 
 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 

Sb. přesně stanovuje podmínky činnosti organizace, mezi 

než, bohužel provádění vlastních projektů, byť by 

sebevíce řešili problematiku opuštěných dětí, nepatří. 

Tato činnost je naopak Zákonem o obecně prospěšných 

společnostech svěřena právě jim. Na základe výše 

uvedeného založila Nadace Terezy Maxové 22. prosince 

2005 nový právnický subjekt – Obecně prospěšnou 

společnost při Nadaci Terezy Maxové. Do nové organizace 

se přesunul projektový tým nadace, který fungoval již 

od roku 2000. 

Posláním OPS při Nadaci Terezy Maxové je podpora a 

pomoc dětem žijícím v ústavní nebo pěstounské péči, 

vzdělávání dětí a personálu dětských domovů a 

rozšiřování informací o náhradní rodinné péči.  
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4.  HODNOCENÍ PROJEKTŮ 
PODPORUJÍCÍCH DĚTI V ÚSTAVNÍ 
PÉČI Z HLEDISKA SYSTEMATIKY 
POTŘEB 

 

 Na konci roku 2005 došlo k významné změně v 

realizaci projektů podporujících znevýhodněné děti 

prostřednictvím Nadace Terezy Maxové. Byl porovnán 

průběh projektů s platnou legislativou, kdy hlavním 

předmětem tohoto porovnání bylo posouzení interních 

projektů Nadace Terezy Maxové a jejich souladu 

s právním řádem, hlavně tedy se zákonem č. 227/1997 

Sb., o nadacích a nadačních fondech. Na základě 

výsledků tohoto porovnání rozhodla správní rada Nadace 

Terezy Maxové o založení obecně prospěšné společnosti 

za účelem realizace obecně prospěšných projektů, které 

dosud realizovalo projektové oddělení samotné nadace. 

Vznikla tak Obecně prospěšná společnost při Nadaci 

Terezy Maxové a v rámci realizace dosavadních interních 

projektů ve spolupráci s dosavadními dárci a sponzory 

dochází k poskytování nadačních příspěvků této obecně 

prospěšné společnosti, na zajištění aktivit v souladu 

s účelem Nadace Terezy Maxové, které nemůže sama nadace 

provozovat.  

 V současné době se Obecně prospěšná společnost při 

Nadaci Terezy Maxové přejmenovala na OPS při Nadaci 

Terezy Maxové a realizuje jak interní projekty své 

mateřské nadace, tak i vlastní, nové projekty, taktéž 

zaměřené na pomoc a podporu znevýhodněným a opuštěným 

dětem. Jejím posláním je podpora a pomoc dětem, žijícím 

v ústavní a pěstounské péči, vzdělávání dětí a 

personálu dětských domovů a rozšiřování informací o 

náhradní rodinné péči. Předmětem činnosti pak 
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poradenství, organizační a technická pomoc při 

realizacích projektů neziskového sektoru se zaměřením 

na pomoc opuštěným dětem.  

 

 Hlavní výzkumnou otázkou této práce je, do jaké 

míry jsou v rámci realizace projektů v OPS při Nadaci 

Terezy Maxové uspokojovány základní psychické potřeby 

dětí, a to podle systematiky potřeb autorů Langmeier a 

Matějček (1963). Z hodnocení by měla vyplynout oblast 

nasycených potřeb a případné nenasycené potřeby. 

Výsledky by následně mohly poukazovat na základní 

nadační politiku (projekty realizované OPS při Nadaci 

Tereezy Maxové jsou financovány zejména z grantů Nadace 

Terezy Maxové). 

 

4.1  Charakteristika projektů 
 

4.1.1  Adopce.com 

 

Ve spolupráci se společností Nestlé Česko s. r. o. 

vznikl v roce 2002 projekt, který zájemcům o adopci či 

pěstounskou péci nabídne kvalitně zpracované informace 

formou brožury distribuované v okruhu pohybu cílových 

skupin, informačního portálu na adrese www.adopce.com a 

telefonní informační linky 233 356 701. Na webových 

stránkách projektu je možné objednat zdarma informační 

brožurku. Projekt zaštítil PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.  

Od zahájení projektu rostla postupně návštěvnost 

webových stránek, celkem je za celou dobu fungování 

navštívilo 309 215 lidí (do konce roku 2007). Konkrétní 

čísla ilustruje tab.8. Prostřednictvím infolinky bylo 

vyřízeno celkem 1288 hovorů za celé fungování projektu, 
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rozložení dle let ukazuje tab.9. Podrobné podklady lze 

nalézt na webovém portálu: www.adopce.com/stats. 

 

Tab.8: Přehled návštěvnosti webových stránek od počátku 

projektu 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Návštěvnost 949 11 343 18 194 30 370 88 713 159 646 

Celkem 309 215 

 

 

Tab.9: Přehled využití infolinky od počátku projektu 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet dotazů 2 185 330 203 247 321 

Celkem 1 288 

 

 

4.1.2  Adopce – Srí Lanka 

 

Cílem projektu Adopce Srí Lanka je pomoc dětem, 

které přišly o své rodiny a domovy v prosinci roku 2004 

při přírodní katastrofě tsunami. Ačkoli se činnost 

nadace primárně zaměřuje na podporu českých dětí bez 

rodičů, v případě takto rozsáhlé potřeby pomoci, 

rozšířila speciální výjimkou svůj statut. Pomoc se 

zaměřuje na dva směry - podporu vzdělávání jednotlivých 

dětí a následně dle možností na materiální pomoc 

sirotčinci, ve kterém opuštěné děti na Srí Lance žijí. 

Prostřednictvím internetových stránek www.adopce-

srilanka.com, které bezplatně provozuje a technicky 

zajišťuje společnost Explorer, koordinujeme možnosti 

pomoci v rámci projektu. Lidé, kteří se rozhodnou dětem 

na Srí Lance pomoci zde naleznou veškeré informace o 

způsobu pomoci – možnosti podpory konkrétních dětí či 
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příspěvku na konto pro sirotčinec. Cílem projektu je 

především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Kromě 

příspěvku na školné, či školní potřeby, je příspěvek 

určen i na další potřeby dítěte, tedy například i na 

léky, lékařskou pomoc, stravu, oblečení a podobně. 

Veřejnou sbírku projektu spravuje Nadace Terezy Maxové. 

 

4.1.3  Dejme šanci dětem 

 

Projekt vznikl v roce 1999 v Nadaci Terezy Maxové. 

Na internetové adrese www.sance.cz představuje 

virtuální dětský domov, který potenciálním dárcům 

umožňuje přispět libovolně vysokou finanční částkou na 

potřebu či přání konkrétního opuštěného dítěte. 

Veřejnou sbírku projektu spravuje Nadace Terezy Maxové. 

Cílem projektu je individuální podpora duševního a 

fyzického rozvoje dítěte ve věku 6 – 18 let, jeho 

nadání a talentu formou zajištění studia, mimoškolních 

činností a vzdělávání. Pomoci konkrétním dětem je možné 

prostřednictvím webových stránek www.sance.cz, kde lze 

ve virtuálním domově najít příběhy a přání dětí. Přání 

dětí se původně dělila do těchto kategorií: šance pro 

umělce, šance pro podnikavce, šance pro sportovce a 

šance pro profíky. V současné době, od roku 2008, se 

přání dělí následovně: má budoucí profese, mé vzdělání, 

můj talent.  

 

4.1.4  Hvězda plná přání 

 

Nadace Terezy Maxové  každý rok spolupořádala 

vánoční charitativní akci zaměřenou na děti, 

vyrůstající v ústavní výchově. Od roku 1997 probíhal 
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projekt  pod názvem Strom splněných přání ve spolupráci 

s Vinohradským pavilonem. Od roku 2002 pak nesl projekt 

název Hvězda plná přání a byl pořádán ve spolupráci 

s nákupním střediskem Metropole Zličín. V rámci 

realizace projektu bylo zjišťováno, jaké dárky si děti 

přejí k Vánocům, a díky dárcům byly dárky pořízeny. 

Projekt byl ukončen v roce 2006. 

 

4.1.5  Kultura pro dětské domovy 

 

Projekt se zaměřuje na zprostředkování účasti dětí 

z dětských domovů na kulturních a sportovních akcích. 

Dětské domovy vzhledem ke stále se krátícím rozpočtům 

si nemohou dovolit financovat kulturní a sportovní akce 

v takovém rozsahu, jak je v běžné populaci standardní. 

V rámci tohoto projektu je podstatné minimalizovat 

tento nedostatek oslovováním divadel a dalších 

kulturních a sportovních zařízení a získávání 

bezplatných vstupů pro dětské domovy. 

 

4.1.6  Make a Connection – Připoj se  

 

Společnost Nokia a Nadace rozvoje občanské 

společnosti zahájily v České republice v roce 2002 

tento projekt, jež je součástí celosvětové iniciativy. 

Nadace Terezy Maxové program realizuje v síti dětských 

domovů již čtvrtým rokem. Od roku 2006 je realizačním 

partnerem Nadace Terezy Maxové a Obecně prospěšná 

společnost při Nadaci Terezy Maxové. Formou grantů (do 

výše 50.000,- Kč) a víkendových školení umožňuje tento 

program účastníkům (mladým lidem ve věku 16-24 let) 

přispět svou aktivitou do života okolní komunity a 
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zároveň rozvinout praktické životní znalosti a 

dovednosti na základě realizace svých projektů. Program 

financuje NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Projekt byl v roce 2008 se souhlasem Nadace 

rozvoje občanské společnosti pozměněn a kompletně 

převeden tak, že ho realizuje již výhradně OPS při 

Nadaci Terezy Maxové. Stalo se tak v důsledků snížení 

rozpočtu projektu Make a Connection – Připoj se, který 

již dále nemohl pokračovat tak, aby se do něj měly 

možnost přihlásit i dětské domovy. Vznikl tak nový 

projekt Bav se a pomáhej, který staví na poupravené 

metodice uzpůsobené speciálně pro děti z dětských 

domovů.  

V rámci projektu si mohou pětičlenné týmy zažádat 

o finanční podporu na svůj vlastní projekt. Projekty 

mohou mít různá témata (sport, kultura, sociální 

oblast, ekologie…), musí však být zaměřena směrem ven, 

na pomoc nebo vylepšení komunity. Kromě finanční 

podpory mají děti možnost účastnit se speciálních 

školení, která jim mají pomoci v tom, aby své projekty 

lépe vedly, aby se naučily pracovat v týmu, zlepšily 

komunikaci, naučily se vyhledávat finanční zdroje apod.  

Projekt má několik základních cílů: 

• Podpořit dobrovolnickou činnost mladých lidí – i když 

týmy dostanou finanční podporu na své projekty, děti na 

nich pracují ze své dobré vůle, ve svém volném čase  a 

bez nároku na finanční odměnu.  

• Zlepšit životní dovednosti děti z dětských domovů, 

tzv. „life skills“. Tyto dovednosti pomohou dětem 

obstát a prosadit se v dnešním světě. Patří mezi ně 

např. komunikační schopnosti, zvládání konfliktů, práce 

v týmu, kreativní myšlení, empatie, zvládání emocí, 

zodpovědnost, sebedůvěra, úcta k sobě a ostatním.  
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• Přínos pro komunitu – projekt podporuje pozitivní 

rozvoj dětí z dětských domovů, propojuje je s místní 

komunitou a okolím.  

 

4.1.7  Moje kariéra 

 

Posílit samostatnost při hledání a udržení práce, 

to je snaha tohoto relativně nového projektu. V 

polovině roku 2006 se začal projekt připravovat a od 

ledna 2007 do něj bylo zapojeno šest dětských domovů 

Ústeckého kraje. Důraz klade hlavně na praktické 

dovednosti. Mladí lidé si na základe získaných znalostí 

a dovedností sami vyhledají brigády a odpracují 

minimálně 80 hodin. Po dobu brigád s každým jednotlivě 

pracuje odborný konzultant na základě plánu 

osobnostního rozvoje. 

Projekt reaguje na problematické zařazení dětí 

z ústavní výchovy do pracovního procesu, hlavního 

předpokladu jejich úspěšného sociálního osamostatnění. 

Projekt reaguje přímo na aktuální poptávku 

ředitelů dětských domovů v Libereckém kraji po možnosti 

brigád, jako vhodné formy pro získání pracovních a 

sociálně -komunikačních  dovedností. 

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé žijící 

v ústavní péči, kterou budou v dohledné době opouštět a 

osamostatňovat se. Cílem projektu je zpočátku formou 

motivačních a vzdělávacích seminářů, posléze formou 

průběžných konzultací a brigád aktivizovat  volní 

jednání klientů, podpořit jejich sebevědomí, zlepšit 

komunikační a sociální dovednosti, pomoci s 

identifikací svých možností, posílit samostatnost a 

rozšířit povědomí o trhu práce, natrénovat pracovní 
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dovednosti a zajistit následnou podporu při hledání 

zaměstnání. 

Během prvního ročníku, tedy v roce 2007, se 

podařilo úspěšně proškolit 36 účastníků projektu. 

Následující tabulka zobrazuje účastníky projektu 

(zúčastněné dětské domovy) a rozsah výuky, tabulka 11 

pak počet dětí z hlediska účasti na brigádách.  

 

Tab.10: Účast a rozsah vzdělávací části projektu 

Dětský domov Kraj 

Počet 

dětí/vychovatelů 

Hodin 

výuky 

Krupka Ústecký 4/2 35/40 

Litoměřice Ústecký 3/2 35/40 

Tisá Ústecký 4/2 35/40 

Tuchlov Ústecký 4/2 35/40 

Ústí Ústecký 4/2 35/40 

Ústí Střekov Ústecký 5/2 35/40 

Celkem  24/12 35/40 

 

Tab.11: Účast na brigádách 

Zapojení účastníků na brigádách Počet osob v % 

Po odchodu 18letých z DD v projektu 

pokračuje 
19 100 

Brigády absolvovalo a pracovní 

zkušenost získalo 
13 68 

Na brigádu nenastoupilo 3 16 

Z osobních důvodů odstoupilo od 

projektu 
3 16 

 

4.1.8  Můj byt  

 

Jedná se o internetový projekt, který přibližuje 

mládeži svět za zdmi domova, svět samostatného bydlení. 
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Na webových stránkách mohou zájemci sledovat aktuální 

životní zkušenosti dvou mladých lidí, kteří z dětského 

domova odešli a hledají si své místo ve společnosti. Na 

webových stránkách www.mujbyt.org jsou mj. záchytné 

kontakty na ubytovací zařízení, bezplatné občanské 

poradny, státní i neziskové organizace s podpůrnou 

tématikou, podrobné kategorizační popisy jednotlivých 

typu ubytování. Díky bezplatné inzerci v oddílu POMOC 

se daří uspokojit některá dětská přání, která přesahují 

jejich finanční možnosti. 

Cílem projektu je vtáhnout mladší děti aktivněji 

do problematiky související s hledáním samostatného 

bydlení . Ukázat, jak situaci řešili „ti před nimi“. 

Pomůckou se stala stejnojmenná publikace, která vedle 

informací o jednotlivých typech bydlení či kontaktech 

na ubytovací zařízení přináší i inspirativní životní 

příběhy získané v průběhu projektu. Starším se pak 

projekt snaží pomoci dle jejich aktuálních potřeb a  

situace.  

Projekt byl koncipován jako víceletý. V listopadu 

roku 2004 začal vyhlášením výtvarně - literární soutěže 

pro děti z domovů a mladé lidi, kteří v době dospělosti 

z domovů odešli. Téma bylo bydlení. Ať už vysněné nebo 

reálné. Zkušenosti z praxe mohli popsat i pracovníci 

dětských domovů. 

V roce 2005 proběhlo vyhodnocení a vydání 

nejlepších prací tiskem v publikaci „Můj byt“.  

Zástupci dětských domovů si přijeli do Prahy převzít 

svá ocenění, celkem bylo uděleno 44 cen. V říjnu 

projekt v dětských domovech pokračoval ověřením 

znalostí popsané problematiky. Prosincové vyhlášení 

vítězů a předání cen uzavřelo první rok trvání 

projektu.  
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Projekt v roce 2006 začal informačně - motivační 

formou, kterou v roce 2006 rozšířily aktivity směrem 

ke  konkrétnější pomoci. Zprostředkovává pohled do 

míst, která se mohou na přechodnou dobu stát některým 

mladým lidem útočištěm, přináší další informačně - 

motivační soutěže a v neposlední řadě chce adresnou 

pomocí reagovat na konkrétní potřeby mládeže, která 

řeší bydlení po odchodu z dětského domova. Žádat o 

pomoc lze prostřednictvím webových stránek. 

Během roku 2007 se do soutěže tohoto projektu 

přihlásilo 100 dětí ze 16ti domovů.  

 

4.1.9  Naše kopečky 

 

Cílem projektu je zapojit dětské domovy do tvorby 

netradičních turistických tras určených pro ostatní 

dětské domovy i širokou veřejnost. 

 

4.1.10  Pod křídly ČSA 

 

Projekt Pod křídly ČSA je založen na speciálních 

kurzech vedených terapeutickou metodou vedoucích k 

odstranění komunikačních bariér, tedy vnitřního 

strachu, nízkého sebevědomí a pocitu nedostatečnosti, 

který je u mnoha dětí vytvořen již tím, že ho rodiče 

odložili, že nebyl pro ně dostatečný, hoden péče a 

lásky. Smyslem projektu není jen samotná výuka 

angličtiny. Metodika výuky je založena na kreativitě, 

rozvíjení fantazie, objevování podstaty jazyka, rozvoji 

motoriky, podpoře týmové spolupráce a posílení motivace 

a spolupráce s pedagogem.  
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Jedním z hlavních cílů je díky speciální metodice 

posílit v dětech komunikační schopnosti, sebedůvěru, 

schopnost diskuse a prosazení se, nastartování zájmu 

účastníků o anglický jazyk a následně je motivovat k 

jeho studiu, zvyšování vzdělanosti a motivace 

k samostudiu, zvýšení uplatnění na trhu práce. Sedm 

pedagogů pracuje s dětmi speciální výukovou metodou 

dvakrát týdně ve dvou 90 minutových blocích. Celoroční 

výuce předchází vždy dva víkendové motivační kurzy, 

které projekt odstartují. Během víkendu se děti 

seznámily navzájem s pedagogy a zároveň s novou 

metodikou.  

V rámci projektu probíhá také motivační soutěž pro 

všechny zúčastněné děti. V červnu se tradičně pořádá 

slavnostní zakončení ročníku projektu v Praze. Děti zde 

prezentují své dovednosti a pokroky ve studiu 

angličtiny, včetně výstavy prací z výuky a dalších 

výstupů z projektu. Hlavním smyslem slavnostního večera 

je posílení motivace dětí a je koncipován jako oslava 

na závěr roku.  

První ročníky projektu (běží již od roku 2005) 

realizovala OPS při Nadaci Terezy Maxové, nyní již 

projekt spadá pod Člověk hledá člověka, o.s. 

(http://www.clovekhledacloveka.cz/?p=PPnajdi-svuj-smer, 

1.7.2008), ve školním roce 2008/09 probíhá již 

4.ročník.  

 

4.1.11  Veselejší dětské domovy  

 

Tento projekt byl ukončen v roce 2006. Jeho cílem 

byla výtvarná realizace interiérů, především dětských 

pokojů v dětském domově v Dolním Lánově. Ve spolupráci 

s partnery projektu se zútulňovaly a přetvářely pokoje 
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na základě představ a přání dětí. Prostředí domova je 

důležitou součástí vývoje dětí, projekt měl tak zároveň 

i terapeutický charakter.  

V neposlední řadě byla pro realizaci projektu 

podstatná spoluúčast a zapojení dětí a domova do 

samotné realizace. Zároveň byly do projektu zapojeni 

dobrovolníci.  

 

4.1.12  Zaostřeno na život 

 

Tento projekt byl koncipován formou tréninku a 

vznikl jako reakce na průzkum v dětských domovech z 

roku 2005, který se týkal zjišťování úrovně 

vzdělanosti, společenské prezentace a chování, 

schopnosti uplatnění se na trhu práce apod. Trénink je 

určen pro skupinu mladistvých (max. počet 20), kteří 

dosáhli 17 let a připravují se či opouštějí dětský 

domov. Kurz se snaží napomáhat při začleňování do světa 

práce a budování samostatného života. K rozšíření 

možnosti uplatnění mladistvých bez rodinného zázemí 

dochází pomocí rozvoje dovedností, které jsou důležité 

pro osobní i profesní život. 

 Cílem projektu je zejména zvýšení úrovně kultury 

osobního projevu a autoprezentace. Projekt je rozdělen 

do 6 tématických modulů, které jsou vždy dvoudenní. 

Témata jednotlivých modulů jsou následující: 

sebepoznání (poznávání osobnostních zvláštností, 

charakteristických rysů, předpokladů, možností i 

omezení každého jedince), společenské chování, 

rozhodování a postup při řešení problémů, akční 

plánování (plánování důležitých životních kroků, 

průběžné hodnocení dosažených cílů, jak si stanovit 
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reálné cíle apod.), informační základna pro hledání 

zaměstnání, adaptace na životní změny. 

Během kurzu měli mladí lidé možnost vytvořit si 

tzv. „plán cesty“, který zahrnoval uvědomění si toho, 

co chtějí v životě dělat, jakou chtějí mít práci, kde 

chtějí bydlet, co všechno potřebují, aby toho mohli 

dosáhnout a kdo jim v tom může pomoci. Při pravidelných 

setkáních měli možnost konzultovat aktuální problémy a 

hledat řešení. 

V roce 2006 proběhla pilotní část projektu za 

podpory Nadačního fondu Veolia. Na tento projekt 

navázal v roce 2007 nový projekt Moje kariéra 

(viz.výše). 

 

4.1.13  Život rozkvétá v tvých rukou 

 

Cílem projektu je hravou a poznávací formou předat 

dětem zkušenosti ze světa podnikání, dát jim možnost 

tvořit a získat dovednosti, které dozajista použijí 

v samostatném živote mimo dětský domov. Projekt má 3 

hlavní fáze. V první fázi jsou osloveny dětské domovy 

v České republice s konkrétní nabídkou účasti v 

projektu. Ty domovy, které se do projektu přihlásí, 

pošlou svůj „podnikatelský záměr“ a pak následně 

projdou školením – kde se seznámí s principy týmové 

práce, prodeje a propagace. Druhá, realizační fáze, 

probíhá v jednotlivých dětských domovech, kde děti 

vyrábí nejrůznější výrobky ze skla, keramiky, dřeva, 

korálků… a připravují se na jednotlivé soutěžní 

jarmarky, které byly nazvány „Jarmarky pro šikovné 

ručičky“. Tyto jarmarky, jež tvoří třetí, finální část 

projektu, jsou nejprve regionální a ti, kteří jimi 
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projdou nejlépe se zúčastní celostátního jarmarku, 

který probíhá vždy v září v Praze.  

 

 

 

Kompletní přehled projektů se stručným popisem, 

které realizuje OPS při Nadaci Terezy Maxové ukazuje 

následující tabulka. 
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Tab.12: Kompletní přehled projektů  
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4.2  Hodnocení projektů 
 

4.2.1  Metoda 

 

Do analýzy projektů a následného zhodnocení 

z hlediska uspokojování potřeb dítěte bylo zařazeno 12 

projektů, které realizuje OPS při Nadaci Terezy Maxové. 

10 projektů je v současné době aktivních, ve zbylých 3 

nebyl v roce 2008 vyhlášen nový ročník a tyto projekty 

byly ukončeny. Aktivní projekty jsou: Adopce.com, 

Adopce Srí Lanka, Dejme šanci dětem, Kultura pro DD, 

Make a Connection (jako nový projekt Bav se a 

pomáhej),Moje kariéra, Můj byt, Pod křídly ČSA, Život 

rozkvétá v tvých rukou, Naše kopečky. Neaktivní 

projekty: Zaostřeno na život, Hvězda plná přání, 

Veselejší dětské domovy.  

Pro hodnocení byla použita systematika vycházející 

z dělení potřeb do pěti úrovní podle autorů Langmeiera 

a Matějčka (1963, podrobněji viz.kap.1.7.2). První 

úrovní je potřeba stimulace, druhou potřeba 

smysluplného světa, jako třetí uvádějí potřebu jistoty 

a bezpečí (citové a emoční potřeby), čtvrtou potřebou 

je osobní identita (tzv. sociální úroveň) a pátou je 

potřeba otevřené budoucnosti. Je nutné poznamenat, že 

jednotlivé úrovně se prolínají a ovlivňují, proto zde 

uvedeme konkrétnější kritéria přiřazená ke každé 

potřebě, na základě kterých pak byly jednotlivé 

projekty posuzovány.  

Kritéria potřeby stimulace jsou přiměřené a 

variabilní podněty, stimulující prostředí a hračky, 

kreativita. K potřebě smysluplného světa patří stálost 

prostředí, učení zejména ve smyslu nových poznatků, 

zkušeností a vnitřního růstu. Potřeba jistoty a bezpečí 

zahrnuje citové vazby a vztahy (k pečující osobě, 
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rodině, přátelům), kritérii pro potřebu osobní identity 

jsou sebevědomí, sebepojetí (v rámci interakce 

s okolím) a společenská role. Pátá potřeba otevřené 

budoucnosti zahrnuje zejména životní perspektivu a 

budoucí uplatnění. 

 

4.2.2  Výsledky 

 

Z analýzy fungování jednotlivých projektů se ve 

výsledcích objevuje několik možností, jak jsou 

uspokojovány či neuspokojovány dané psychické potřeby. 

Pro přehledné zhodnocení (viz.tab.13) byla použita 

symbolická označení následovně: NE u těch potřeb, které 

daný projekt neuspokojuje, ANO tam, kde potřebu 

uspokojuje, ČÁSTEČNĚ v případě, že potřebu uspokojuje 

či ovlivňuje jen v určité míře a posledním označením je 

NEPŘÍMO, kdy projekt sám o sobě potřebu sice 

neuspokojuje, jeho zamýšlené důsledky však ano. 

V následující části práce jsou výsledky řazeny dle 

jednotlivých potřeb, v závorce jsou uvedeny aspekty, 

které poukazují na míru uspokojování potřeby.   

 

Potřebu stimulace uspokojují následující projekty: 

Dejme šanci dětem (podpora duševního a fyzického 

rozvoje dítěte), Kultura pro DD (podněcování v oblasti 

kulturní, Make a Connection (rozvoj tzv. „life 

skills“), Moje kariéra (podněcování motivace a 

aktivizace volního jednání), Pod křídly ČSA (podpora 

kreativity a fantazie, rozvoj motoriky, posílení 

motivace a komunikačních schopností), Veselejší dětské 

domovy (tvorba podnětného prostředí v dětských 

domovech), Zaostřeno na život (podněcování motivace, 
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rozvoj dovedností potřebných pro život) a projekt Život 

rozkvétá v tvých rukou (podněcování kreativní tvorby). 

Částečně potřebu stimulace uspokojují projekty 

Adopce Srí Lanka (příspěvky na školní potřeby, pomoc 

sirotčinci, kde děti žijí), Hvězda plná přání 

(stimulující hračky), Naše kopečky (odměna ve formě 

kola). Nepřímo tuto potřebu uspokojuje projekt 

Adopce.com (přijetím dítěte do funkční rodiny). 

Potřebu stimulace neuspokojuje projekt Můj byt. 

 

Potřeba smysluplného světa je uspokojována 

v projektech Dejme šanci dětem (možnost vzdělávacích 

kurzů, učení se dovednostem), Kultura pro DD (poznatky 

z oblasti kultury), Make a Connection (školení pro 

děti, nové zkušenosti podněcující vnitřní růst), Moje 

kariéra (získání praktických dovedností a znalostí, 

podpora vnitřního růstu, nasměrování budoucího 

povolání), Můj byt (předání poznatků a zkušeností od 

ostatních mladých lidí v oblasti bydlení, 

osamostatňování se), Pod křídly ČSA (učení jazyku, 

kreativita a vnitřní růst, týmová spolupráce, motivace 

k samostudiu), Zaostřeno na život (získání nových 

zkušeností tréninkem, budování samostatného života) a 

Život rozkvétá v tvých rukou (nové zkušenosti a 

dovednosti z oblasti podnikání). 

Částečně potřebu smysluplného světa neuspokojuje 

žádný projekt, nepřímo je uspokojována v projektu 

Adopce.com (opět přijetím dítěte do funkční rodiny). 

Do oblasti neuspokojení této potřeby patří 

projekty Adopce Srí Lanka, Hvězda plná přání, Naše 

kopečky a Veselejší dětské domovy. 

 

Třetí potřebou je potřeba jistoty a bezpečí. Tu 

však z hlediska nasycení nepokrývá žádný z projektů. 
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Pouze nepřímo je uspokojována opět realizací projektu 

Adopce.com (vztah s pečující osobou v rodině). 

 

Potřeba osobní identity je uspokojována v rámci 

projektů Adopce Srí Lanka (podpora vzdělávání, školné), 

Dejme šanci dětem (podpora v oblasti vzdělání, profese 

a talentu), Make a Connection (podpora dobrovolnictví, 

zařazení do komunity a její vylepšení), Moje kariéra 

(posílení sebevědomí v oblasti hledání zaměstnání a 

budoucího zařazení do společnosti), Pod křídly ČSA 

(odstranění komunikačních bariér, vnitřního strachu a 

nízkého sebevědomí, týmová spolupráce), Zaostřeno na 

život (modul sebepoznání, začleňování do běžného života 

mimo domov) a Život rozkvétá v tvých rukou (získání 

zkušeností s týmovou spoluprací, uvědomění si 

společenské role).  

Částečně tuto potřebu uspokojuje projekt Můj byt 

(získání informací, které podpoří sebevědomí při 

osamostatňování se a odchodu z dětského domova) a 

projekt Naše kopečky (tvorba turistické trasy – 

podpoření týmové spolupráce, poznávání okolí a místní 

komunity, práce pro veřejnost). Nepřímo uspokojuje 

potřebu osobní identity projekt Adopce.com (přijetím do 

funkční rodiny). 

Neuspokojuje tuto potřebu projekt Hvězda plná 

přání, Kultura pro DD a Veselejší dětské domovy. 

 

Poslední, pátou potřebou je otevřená budoucnost. 

Uspokojuje ji projekt Adopce Srí Lanka (podpora 

vzdělávání), Dejme šanci dětem (podpora vzdělání, 

profese, talentu), Make a Connection (získání 

dovedností ve vedení projektu, „life skills“ – 

dovedností potřebných pro život), Moje kariéra (získání 

dovedností a znalostí potřebných pro uplatnění se na 
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trhu práce), Můj byt (podpora při odchodu z dětského 

domova a osamostatňování se), Pod křídly ČSA (zvyšování 

vzdělanosti a uplatnění na trhu práce), Zaostřeno na 

život (posílení schopnosti uplatnit se na trhu práce, 

osamostatnit se a vybudovat si vlastní život) a Život 

rozkvétá v tvých rukou (získání potřebných znalostí a 

vyzkoušení si prodejních a podnikatelských dovedností).  

Částečně tuto potřebu neuspokojuje žádný projekt, 

nepřímo pak opět projekt Adopce.com (životní 

perspektiva vycházející z přijetí dítěte do rodiny).  

Neuspokojují tuto potřebu projekty Hvězda plná 

přání, Kultura pro DD, Naše kopečky a Veselejší dětské 

domovy.  

 

Nejvíce potřeb (4 z 5) uspokojují tedy následující 

projekty: Dejme šanci dětem (aktivní projekt), Make a 

Connection (aktivní projekt), Moje kariéra (aktivní 

projekt), Pod křídly ČSA (aktivní projekt), Zaostřeno 

na život (neaktivní projekt) a Život rozkvétá v tvých 

rukou (aktivní projekt). Nejméně pak projekt Hvězda 

plná přání (neaktivní projekt), která uspokojuje pouze 

potřebu stimulace, a to ještě částečně. Jediným 

projektem, který i když nepřímo uspokojuje potřebu 

jistoty a bezpečí je Adopce.com (aktivní projekt). 

 

Kvantitativně vyjádřeno z celkového počtu 13 

projektů, potřebu stimulace uspokojuje 8 projektů, 3 

částečně, 1 nepřímo a 1 ji neuspokojuje. Potřebu 

smysluplného světa uspokojuje také 8 projektů, částečně 

žádný, nepřímo 1 projekt a neuspokojují ji 4 projekty. 

Jistota a bezpečí je uspokojována v 0 projektech, 

částečně ji uspokojuje také 0 projektů, nepřímo 1 a 

neuspokojuje ji 12 projektů. Potřebu osobní identity 

uspokojuje 7 projektů, 2 částečně, 1 nepřímo a 
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neuspokojují ji 3 projekty. Otevřená budoucnost je 

uspokojována v 8 projektech, částečně v 0 projektech, 

nepřímo v 1 projektu a neuspokojují ji 4 projekty. 

Přehled viz. tab.14. 

Nejméně je tedy uspokojována potřeba jistoty a 

bezpečí, nejvíce pak potřeba stimulace, smysluplného 

světa a otevřené budoucnosti.  

 

Tab.13: Přehled hodnocení projektů 

POTŘEBY 

PROJEKTY STIMULACE 
SMYSLUPLNÝ 

SVĚT 

JISTOTA 
A 

BEZPEČÍ 
OSOBNÍ 

IDENTITA 
OTEVŘENÁ 

BUDOUCNOST 

Adopce.com nepřímo nepřímo nepřímo nepřímo nepřímo 

Adopce Srí 
Lanka částečně ne ne ano ano 

Dejme šanci 
dětem ano ano ne ano ano 

Hvězda plná 
přání částečně ne ne ne ne 
Kultura pro DD ano ano ne ne ne 

Make a 
Connection - 
Připoj se  ano ano ne ano ano 

Moje kariéra  ano ano ne ano ano 

Můj byt ne ano ne částečně ano 
Naše kopečky  částečně ne ne částečně ne 
Pod křídly ČSA ano ano ne ano ano 

Veselejší 
dětské domovy ano ne ne ne ne 

Zaostřeno na 
život ano ano ne ano ano 

Život rozkvétá 
v tvých rukou ano ano ne ano ano 

 

 

Tab.14: Číselné vyjádření hodnocení 

POTŘEBY 

  STIMULACE 
SMYSLUPLNÝ 

SVĚT 
JISTOTA A 
BEZPEČÍ 

OSOBNÍ 
IDENTITA 

OTEVŘENÁ 
BUDOUCNOST 

ANO 8 8 0 7 8 

ČÁSTEČNĚ 3 0 0 2 0 

NEPŘÍMO 1 1 1 1 1 

NE 1 4 12 3 4 
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ZÁVĚR 

 

 V předložené práci jde především o mapování 

podmínek a přístupů k realizaci takových aktivit, které 

podporují jednu konkrétní cílovou skupinu ve 

společnosti, a to ohrožené děti, vyrůstající mimo rámec 

rodiny, v ústavní péči. Nešlo o testování konkrétních, 

předem daných hypotéz, ale o deskriptivní sledování a 

následné hodnocení daných projektů, které alespoň 

částečně kompenzují některé nedostatky a problémy 

spojené s výchovou v dětských domovech.  

 Uspokojování základních psychických potřeb dítěte 

je, jak již bylo několikrát zmiňováno, důležité pro 

zdravý vývoj každého jedince. Z výsledků předložené 

studie jasně vyplývá, že v rámci realizace projektů na 

podporu dětí v dětských domovech není možné uspokojit 

potřebu jistoty a bezpečí. Nejen že jde o složité 

emoční a citové pouto, jde hlavně o trvalý vztah 

k pečující osobě a následně pak další citové vztahy 

s okolím. Žádný projekt fungující v podstatě „na dálku“ 

a nárazově nezajistí nasycení této potřeby. Tato 

potřeba může být uspokojena pouze v prostředí fungující 

a milující rodiny.  

 Ruku v ruce s vývojem dané problematiky se v rámci 

pomoci postupně upouští od materiální pomoci a darů, 

které sice nevymizely, přesto ale ustupují do pozadí. 

Z analýzy projektů a činnosti OPS při Nadaci Terezy 

Maxové vyplývá, že je potřeba pomáhat dětem z dětských 

domovů v tom, co v domově nemají možnost získat. Jde o 

různé dovednosti prospěšné pro život, dovednosti, ze 

kterých budou moci čerpat po odchodu z domova a po 

zařazení se do běžného života ve společnosti. Jak 

vyplývá z různých výzkumů, o kterých jsme se v práci 

zmiňovali, děti odcházející z dětských domovů vykazují 
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určité charakteristiky, které jim brání plně rozvinout 

svůj potenciál a úspěšně se realizovat. Proto je 

potřeba rozvíjet aktivity a projekty založené na 

podpoře vzdělávání, a to jak vzdělávání dětí, tak i 

personálu dětských domovů, a zajistit tak větší 

odbornost v práci s těmito dětmi. Zároveň tak děti 

získávají vyšší šance na uplatnění po odchodu z ústavní 

péče.  

 Dalším důležitým aspektem projektů je podpora 

motivace dětí, zlepšení komunikačních a sociálních 

dovedností, posílení samostatnosti v oblasti např. 

hledání práce a bydlení, podpora sebedůvěry či 

kreativního myšlení. V průběhu realizace děti nezískají 

pouze nespočet nových informací a dovedností, ale naučí 

se je i prakticky používat v reálném životě.  

 Pro shrnutí a přehlednost, většina projektů 

realizovaných OPS při Nadaci Terezy Maxové se 

soustřeďuje zejména na vzdělávání, odchod dětí 

z dětských domovů a přípravu na budoucí život, 

osamostatňování se. Nejvíce se tedy z výsledků zaměřuje 

na potřebu osobní identity a otevřené budoucnosti, 

z hlediska učení pak na potřebu stimulace a 

smysluplného světa.  

 Přes všechny tyto podpůrné aktivity se však ze 

zřetele neupouští jiný, vyšší cíl. Na jedné straně jde 

o podporu dětí, které nemohou za stávajících podmínek 

vyrůstat ve své rodině, na straně druhé se práce 

zaměřuje na různé formy náhradní rodinné péče, tedy ve 

druhém sledu na to, aby se snížil počet dětí v ústavní 

péči. Statistiky hovoří jasně, ovšem současná 

legislativa nereflektuje reálné potřeby situace v této 

oblasti a změny jsou prosazovány v některých oblastech 

až příliš složitě. Je potřeba najít koncepční řešení, 

které by zamezilo dlouhodobým pobytům dětí v zařízeních 
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ústavní péče, a tím se předešlo nepříznivým okolnostem, 

které ovlivňují rozvoj jejich osobnosti. Doba, kterou 

bude muset dítě strávit v ústavním zařízení by měla být 

co nejkratší a podmínky v tomto zařízení co nejvíce 

odpovídat rodinnému prostředí, tzn. úprava na menší 

celky, malý počet vychovatelů střídajících se u dítěte, 

což umožní přiblížení se rodinnému typu. 

 Ústavní péče není v tomto stavu ideální. Základem 

by měla být práce s rodinou a jejich podpora, čímž by 

se zamezilo odebírání dětí a jejich umisťování do 

zařízeních ústavní péče. Nastiňujeme tak téma sanace 

rodiny, které však již přesahuje rámec této práce. 

Dalším možným řešením je využití různých forem náhradní 

rodinné péče, např. profesionálních pěstounů, které se 

však u nás využívají nedostatečně či vůbec. Průvodní 

aktivitou by měla být prevence, která je v současných 

podmínkách využívána jen sporadicky.  

 Jak jsme již uváděli, velkým problémem u nás je 

také roztříštěnost jednotlivých kompetencí mezi tři 

ministerstva.  

 Nedostatků v systému ústavní péče České republiky 

je vícero, není však v možnostech této práce všechny 

podrobně prozkoumat a navrhnout konkrétní řešení a 

postupy. Je zřejmé, že bude nutné zahájit o dané 

situaci diskusi a přiblížit se tak k možné a nutné 

změně současného systému.  

 Všechny aktivity a změny v této oblasti by však 

neměly opomíjet nejdůležitější aspekt, a tím je zájem 

dítěte na prvním místě. 
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Odborné studie a statistiky, které se věnují ohroženým dětem, hovoří o 
vysokém počtu dětí v České republice umisťovaných do zařízeních ústavní péče. 
Zároveň je velmi diskutovaným tématem současný legislativní stav, který jak se 
zdá nevyhovuje a neumožňuje flexibilní řešení v této oblasti. Výsledky 
dlouhodobých sledování dětí v dětských domovech upozorňují na negativní 
dopady kolektivní výchovy, které nepříznivě ovlivňují vývoj a další život dítěte. 
Ve své práci jsem se proto snažila nastínit současný stav ústavní péče v České 
republice, popis základních problémů, právního rámce a nastíněny jsou také 
základní psychologické aspekty ústavní péče.  

V rámci projektové části této diplomové práce šlo o mapování podmínek a 
přístupů k realizaci takových aktivit, které podporují jednu konkrétní cílovou 
skupinu ve společnosti, a to ohrožené děti, které vyrůstají mimo rámec rodiny, 
v ústavní péči. Hlavním tématem byly projekty, které se věnují právě podpoře dětí 
v dětských domovech, přičemž jsme deskriptivně sledovali jejich průběh a 
zaměření, což nám pak sloužilo jako podklad pro analýzu z hlediska uspokojování 
základních psychických potřeb dítěte. Hlavním cílem je ukázat, které projekty 
uspokojují či neuspokojují konkrétní psychické potřeby, a najít tak oblasti 
nasycených a nenasycených potřeb.  

Otázkou pak bylo, jaké aktivity a jaké koncepce těchto projektů jsou 
vzhledem k současné situaci a dalšímu vývoji ústavní péče nejvhodnější  
z hlediska co nejúčinnější podpory vývoje dětí v dětských domovech. A také jaká 
oblast či oblasti je zapotřebí podpořit a kompenzovat, neboť není v možnostech 
kolektivní výchovy v zařízeních ústavní péče ji dostatečně zajistit. Analýza 
uspokojování psychických potřeb pomocí projektů poukázala na hlavní 
nenasycenou potřebu, a to potřebu jistoty a bezpečí. Ať už je situace ústavní péče 
u nás jakákoli, je důležité soustředit se právě na zdravý vývoj dětí a umožnit jim 
co nejlepší podmínky pro život a uplatnění se v dalším životě a ve společnosti. 
Vyrůstání v dětském domově má určitá specifika a důsledky, a proto je potřeba 
pomoci dětem rozvíjet jejich schopnosti a předat jim dovednosti, které jim 
pomohou při odchodu z dětského domova a zařazení se do běžného života.  

V rámci analýzy projektů podporujících děti v ústavní péči se domnívám, 
že je důležité soustředit se zejména na oblast vzdělávání. Také pak na podporu 
motivace dětí, zlepšení komunikačních a sociálních dovedností, posílení 
samostatnosti v oblasti např. hledání práce a bydlení, podporu sebedůvěry či 
kreativního myšlení. Zároveň by mělo dojít ke změně současného systému ústavní 
péče tak, aby se co nejvíce přiblížil rodinnému prostředí.  
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 The scientific researches and statistics applying to children in need in 
Czech republic point at large number of children in institutional care. 
Simultaneously there is a discussion about contemporary deficient legislation that 
makes creating flexible solutions in this area impossible. The results of long-term 
studies referring to children in children´s homes  warn against negative impact of 
collective care that have adverse reaction to thein personál development and 
future life. I tried to outline contemporary situation of institutional care in Czech 
republic, description of essential problems, legal frame and essential 
psychological implications of institutional care.  
 The project part of this diploma work is about surveying conditions and 
approaches to realization of such activities that support particular group in society, 
children in need that grow up without family, in institutional care. The main 
subject of this work are projects supporting children in children´s home. We were 
observing their process and direction and this monitoring was the basis for 
analysis in light of fulfillment of basic psychological needs. The main goal is to 
show which projects fulfill psychological needs and which do not.  
 The question was which activities and conceptions of these projects are the 
most suitable and supporting with regard to contemporary situation and future 
progress of institutional care. And also which areas are required to be supported 
and compensated because it is not possible to be done in institutional care. The 
fulfillment of needs analysis show the main unfulfilled need, need for security and 
safety. It is neccesarily to concentrate on healthy development of children and 
enable them the best conditions for their life and  assertion in society. Growing up 
in children´s home is specific and has many consequences. It is necessarily to help 
children develop their possibilities and to give them skills that help when they 
leave children´s home and assert in common life. 
 Within projects supporting children in institutional care analysis I think 
that is important to focus in education, supporting motivation and self-confidence, 
improvement of communication and social skills, reinforcement of independence 
and creative thinking. In the same time it is necessarily to change contemporary 
system of institutional care to get near to family atmosphere.  
  

 

 
 
 
 
 
 


