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Resumé 

Děti přichází do zařízení pro výkon ústavní výchovy z rodin, které neplnily své 

funkce, neuspokojovaly základní potřeby dítěte. Rodiče těchto dětí často páchali trestnou 

činnost, byli pod vlivem alkoholu, své děti zanedbávali nebo i v některých případech týrali či 

zneužívali. Rodina pro tyto děti byla často negativním vzorem. Děti vyrůstaly část svého 

života v nepodnětném prostředí. Tyto rodiny velmi negativně ovlivnily osobnost dítěte.  

U dětí z dětských domovů se objevují již handicapy na biologické úrovni. Děti 

z dětských domovů mívají nižší hodnoty tělesných rozměrů, trpí různými zdravotními 

handicapy, psychiatrickými onemocněními, jejich mentální schopnosti jsou podprůměrné, trpí 

poruchami pozornosti, zvýšenou afektivitou, zvýšenou agresivitou, apod.  

 Děti přicházejí do dětských domovů z dysfunkčních rodin až většinou ve starším 

školním věku, tudíž rodina měla na děti velký vliv po celou dobu jejich raného dětství a u 

některých i ve věku povinné školní docházky či dospívání. Některé děti navštěvují své rodiny 

i po umístění do dětských domovů a jsou rodiči ovlivňovány i nadále. Všechny tyto faktory 

mimo jiné ovlivňují jejich zájmy, hodnoty a perspektivy.  

Pro děti z dětských domovů jsou nejdůležitější vztahové hodnoty – rodina, dále láska a 

přátelství. Naopak hodnoty materiální – peníze, práce či vzdělání jsou pro ně méně důležité, i 

když i tyto hodnoty mají pro děti určitý význam. Ve svém dalším životě cítí potřebu být 

materiálně zabezpečení – „mít byt, mít peníze“. 

Pro děti jsou v jejich životě velmi důležití přátelé. Se svými přáteli tráví velmi rády 

svůj volný čas a přátele chápou jako blízké osoby, kterým se mohou svěřit a které jim 

pomohou. Velmi důležitou roli hrají v životě těchto dětí dospělí – ať už vychovatelé či jejich 

rodiče.  

Nejoblíbenějšími zájmy dětí z dětských domovů je v současné době poslech hudby, 

právě trávení volného času s kamarády a sportovní aktivity. Nejčastěji navštěvovanými 

sportovními aktivitami jsou míčové hry a bojové sporty. Velmi oblíbené u dětí je trávit volný 

čas s rodiči a vychovateli z dětského domova nebo trávit volný čas sledováním televize. Již 

méně oblíbenou činností dětí je četba a hraní her na počítači. Nejméně oblíbené zájmy dětí 

jsou návštěvy klubů a diskoték, pobyt v přírodě a navštěvování kulturních památek a 

divadelních představení. 

Zájmové kroužky navštěvují většinou mladší děti, ve starším věku zájem o 

organizované kroužky upadá. Pokud děti navštěvují zájmové kroužky, jsou to nejčastěji 
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sportovní aktivity či taneční kroužky. Děti navštěvují zájmové kroužky většinou maximálně 

dva roky. Děti přicházejí z rodin často bez upevněných základních návyků, zájmem těchto 

dětí je jít ven a potulovat se. Vychovatelé vedou děti k jiným zájmovým činnostem, až když 

děti přijdou do zařízení. Po příchodu dětí do dětského domova se vychovatelé snaží najít pro 

dítě vhodnou aktivitu a zájmový kroužek, který by dítě bavil a rozvíjel. Pokud děti přijdou do 

zařízení v mladším školním věku, lze tyto děti k nějakým zájmovým aktivitám směrovat. 

Pokud však přichází děti kolem 15. a vyššího věku, nemají zájem se často do nějakých 

zájmových aktivit zapojovat a přetrvávají u nich zájmy jako jít ven s partou kamarádů, 

sledování televize, poslech hudby, hraní her na počítači, apod. Zájmy dětí jsou velmi 

proměnlivé. Pokud děti na nějaký zájmový kroužek dochází, vydrží do tohoto kroužku chodit 

několik měsíců, ale jejich prvotní nadšení rychle opadá a děti mají tendenci kroužek měnit 

nebo ho ve starším věku úplně opouštět.  

Z  šetření vyplývá, že ve věku 12-14 let kouří děti spíše minimálně nebo jen 

příležitostně. Dětí ve starším věku (15-18 let a více) kouří přes 70%. Alkohol též požívají 

spíše až děti ve starším věku. Z celkového počtu respondentů požívá alkohol více než 

polovina dětí. Další návykové látky zkusilo nebo pravidelně užívá či užívalo přes třetinu 

z celkového počtu respondentů. Opět se tento problém objevuje u dětí starších. Kouření, pití 

alkoholu, případně experimentování s návykovými látkami je v tomto životním období 

rozšířené i u dospívajících v běžných rodinách. Přesto však jsou děti z dětských domovů 

v tomto ohledu více ohroženou skupinou právě proto, že pozitivní vzor v rodičích nemají. 

Mnoho dětí z dětských domovů je dlouhodobě závislá na cigaretách, přičemž s touto 

závislostí často do zařízení již přichází z rodiny. Některé děti požívaly alkohol ještě předtím, 

než byly umístěny do ústavní výchovy. 

U respondentů z  šetření se často objevují výchovné problémy ve škole. Chování dětí 

ve škole se projevuje v jejich hodnocení chování na vysvědčení. Téměř 2/3 respondentů mělo 

či má alespoň nějaké napomenutí či sníženou známku z chování. Téměř třetina dětí spáchala 

nějaký přestupek, který musela řešit policie ČR. Děti se o svých přestupcích nechtěly 

v mnoha případech blíže rozepisovat. Nejčastěji uváděným prohřeškem byly krádeže, ale dále 

také prohřešky jako útěky, napadení, ničení majetku, rušení nočního klidu a opilství, apod.  

V  šetření děti též odpovídaly na otázky směřující k jejich perspektivám po odchodu 

z dětského domova. Pro děti je po odchodu ze zařízení důležité najít si bydlení a práci. Dále 

se ve velké míře objevovala odpověď najít si nebo udržet si partnera, založit si vlastní rodinu 

a mít děti. Některé děti zatím vůbec neměly představu, co budou po odchodu z dětského 

domova dělat. U dětí, které nějakou představu měly, byly tyto perspektivy velmi nekonkrétní. 
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Ani v jednom případě se neobjevily odpovědi, jak a kde by děti bydlení či zaměstnání 

sháněly.  

Z šetření vyplynulo, že téměř polovina dětí by chtěla v dětském domově zůstat po 

dosažení plnoletosti a dokončit přípravu na povolání. Pouze necelá šestina dětí uvedla, že by 

chtěla z dětského domova odejít hned v 18ti letech a více než třetina dětí zatím neví. 

Po dovršení 18 let a po 19. roku věku však v dětských domovech zůstávají mladí lidé 

jen výjimečně. Odchází tedy velmi mladí, nezralí, nesamostatní, bez sociální jistoty a opory. 

V zařízeních pro ústavní výchovu zůstává pouze necelých 6% dětí 18ti letých a starších.  

Respondenti mají představu, že po odchodu z dětského domova se osamostatní ve více 

než třetině případů, půjdou bydlet ke svým rodičům či jiným příbuzným v téměř třetině 

případů. Pouze sedmina dětí plánuje jít bydlet do domu na půli cesty nebo jiného azylového 

zařízení. V menší míře děti chtějí jít bydlet k příteli/přítelkyni nebo kamarádovi.   

Každoročně vstupuje do samostatného života asi 250 mladých lidí, kteří vyrostli 

v dětském domově. Orientace na trhu práce, ale i ve společnosti je pro ně často složitá. 

Příčinou bývají nereálné představy o „skutečném“ životě, nedostatek psychosociálních 

dovedností a nízké vzdělání. Největšími problémy, které musí jedinec po odchodu řešit je 

zajištění bydlení a zaměstnání. Tito mladí lidé mají zkreslené představy o práci, chybí jim 

povědomí o pracovní rutině a o sociálních schopnostech spojených s prací. Mnohdy také 

chybí ochota pracovat. Problémy, se kterými se mladí lidé potýkají při opouštění dětského 

domova, se dají shrnout do tří oblastí: sociální nepřipravenost, ekonomická nesamostatnost a 

chybějící emocionální podpora. 

 


