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Anotace 
Klíčová slova: dysfunkční rodina, dětský domov, adolescence, zájmy, hodnoty, 

perspektivy 

V teoretické části diplomové práce je popisována rodina, její funkce, jak funguje 

rodina jako systém, co znamená pro dítě domov, jaké jsou potřeby dítěte v rodině, poruchy 

rodiny. Dále se práce zaobírá dysfunkční rodinou a vlivem dysfunkční rodiny na dítě. 

V druhé kapitole teoretické části je rozčleněn systém ústavní výchovy, blíže je popsán 

dětský domov. V práci je dále pohovořeno o umisťování dětí do dětského domova, o 

specifikách dětí z dětských domovů, o přípravě dětí na budoucí samostatný život a o 

ukončování ústavní výchovy a o odchodu z dětského domova. Třetí kapitola teoretické 

části je věnována zájmům, hodnotám a perspektivám dětí z dysfunkčních rodin. 

Praktická část je celá věnována šetření, které zjišťovalo odpovědi dětí ze sedmi 

dětských domovů. Šetření je provedeno formou kvantitativního výzkumu – dotazníku. 

Otázky jsou zaměřené přímo na děti žijící v dětských domovech – na jejich zájmy, hodnoty 

a perspektivy. 
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Annotation 
Key words: family, dysfunctional family, children´s home, adolescence, interests, 

values, perspectives 

In the theoretical part of dissertation are described family, function of family, how a 

family works, what is the meaning of home for a child, child´s needs in a family, disordes 

in a family. Further the dissertation describe dysfunctional family and the effects of a 

dysfunctional family on a child. In the second chapter of the theoretical part, segmentation 

of institutional education is described and children´s home is described more closely. 

Thereinafter is told about placing children to children´s home, about specifics of children 

from children´s home, about preparing children for a future independent life and about 

finishing institutional education and about departure from children´s home. In the third 

chapter of the theoretical part are described values, interests and perspectives of children 

from dysfunctional families.  

The practical part of dissertation has been devoted to research that has been 

performed in the 7 children´s homes. The research has been carried out in the form of 

quantitative research – questionnaire. The questions have been designed to directly address 

children from children´s homes – on their values, interests and perspectives. 
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Úvod 
Již jedenáctým rokem spolupracuji s Dětským domovem v Kralupech nad Vltavou. 

Problematika života dětí žijících v dětském domově mě zajímá, a proto jsem se rozhodla 

svou práci zaměřit právě na tyto děti. Děti přichází do dětského domova z dysfunkčních 

rodin, kde strádaly po materiální i citové stránce. Rodiče se o děti leckdy nezajímali, 

nepodněcovali jejich vývoj, neukázali jim, co je v životě důležité, nepodporovali jejich 

zájmy. Protože rodiče svou úlohu nezvládli, byly děti umístěny do ústavní výchovy. 

Některé děti v dětských domovech žijí velkou část svého dosavadního života. Zde je snaha 

všech pracovníků vychovávat tyto děti, utvářet jejich osobnost, podporovat jejich zájmy a 

vést je k určitým hodnotám, ukazovat jim, kam mohou ve svém životě směřovat, aby byly 

úspěšné. Jaké jsou však hodnoty těchto dětí? Co je pro ně v životě důležité? Jaké jsou 

jejich zájmy ve volném čase? Jakou představu mají o trávení volného času? Čeho chtějí 

tyto děti ve svém životě dosáhnout? Jaké jsou jejich životní cíle a přání? Jak vidí svou 

budoucnost a co plánují po odchodu z dětských domovů? Na tyto otázky budu hledat 

odpovědi přímo od dětí z dětských domovů.   
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1. Rodina, dysfunkční rodina 

 Rodina má pro každého z nás předurčující charakter už od narození. To, jak na nás 

rodina působí, jaké nám vytváří prostředí a domov, jak nás vzdělává, vychovává, jaké nám 

poskytuje citové i materiální zázemí, to vše na nás působí a podle toho se utváří naše 

osobnost.  

1.1 Vymezení pojmu rodina 

„Rodina je zajisté nejstarší lidskou společenskou institucí. A vznikla nejen 

z přirozeného pohlavního pudu, jenž vede k plození a rozmnožování daného živočišného 

druhu, ale především z potřeby své potomstvo ochraňovat, učit, vzdělávat a připravovat 

pro život.“ Stejně je tomu i s potřebou vzájemné pomoci a opory, obě tyto potřeby jsou 

zabudovány a zakódovány do naší lidské psychiky. (MATĚJČEK, 1994, s. 15) 

1.2 Funkce rodiny 

 Rodina bývá většinou složena z manželského páru a jejich přímých potomků. 

Existují však další formy rodiny – rodiny neúplné či dysfunkční. O dysfunkční rodině bude 

hovořeno dále. Universální lidská rodina (nukleární rodina, „malá rodina“) zastává několik 

základních funkcí: 

1. Reprodukční funkci - rodina stále zůstává základní jednotkou plození nové 

generace 

2. Hospodářskou funkci - každá rodina vede domácnost, hospodaří se svým 

majetkem; dříve rodina měla funkci vyrábět, ale tato funkce je v dnešní průmyslové 

době oslabena, rodina je převážně spotřební jednotkou, i když některé výrobní 

prvky stále v rodině zůstávají 

3. Emocionální funkci - rodina poskytuje emocionální uspokojení všem svým členům 

4. Socializační funkci - rodina uvádí dítě do lidské společnosti, učí ho společenskému 

chování a předává mu kulturní statky společenství (LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ, 

2006) 

Vágnerová mluví o rodině jako„o důležité sociální skupině, která plní celou řadu 

biologických, ekonomických, sociálních i psychologických funkcí. Poskytuje svým členům 

potřebné zázemí, uspokojuje jejich potřeby a zprostředkovává zkušenosti, které nelze získat 
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jinde. Každý jedinec zde má určité role, které se stávají součástí jeho identity. Mezi 

jednotlivými členy rodiny se v rámci jejich rolí vytvářejí rozmanité vztahy, pro něž je 

charakteristické určité chování a styl komunikace. Každá rodina má svůj hodnotový 

systém, jenž ovlivňuje chování jejích členů a vede k přednostní volbě některých strategií 

zvládání problémů.“ (VÁGNEROVÁ, 2004, s. 589) 

1.3 Rodina jako systém 

 „Koncepce systému „rodina“ se opírá o několik jednoduchých principů: Prvky 

tohoto systému nejsou jednotliví lidé sami o sobě, nýbrž lidé ve vzájemných interakcích a 

vztazích. Mluví se o sítích vztahů. Rodinu nepoznáváme jen na základě znalosti jednotlivců, 

neboť chování každého ovlivňuje všechny ostatní.“ Systém má přirozeně také své 

subsystémy, které jsou zpravidla dány generační příslušností, pohlavím, specifickými 

povahovými charakteristikami nebo zátěžemi, které jednotliví členové do rodiny vnášejí. 

Subsystémem může být například matka s dcerou, otec se synem, matka se svou matkou 

v koalici proti všem ostatním. (MATĚJČEK, 1992, s. 34) 

 Je velmi užitečné vědět, jestliže dojde k poruše jednoho prvku, jedné části, jednoho 

subsystému, nutně se tato změna projeví ve funkci celku. Rodina může zůstat touž rodinou, 

jestliže se odstěhuje, ale nemůže zůstat tou samou rodinou, pokud se dítěti něco stane, 

matka začne být závislá na alkoholu, jestliže otec naváže citový vztah k jiné rodině nebo 

pokud rodič zemře. 

 Rodina jako systém- mikrosystém- je však dále zapojována do širšího systému- 

mezosystému- k němuž patří příbuzenstvo, přátelé, sousedé a všichni další, kteří jsou 

s rodinou ve styku a ovlivňují jí (pomáhají jí, chrání, ulevují jí, ale i ruší, zatěžují svými 

problémy). Dále je pak rodina zapojena do ještě širšího systému sociálních vztahů- 

exosystému- který rodinu obklopuje více z vnějšku (například zaměstnavatel, škola, 

služby, poradny, soudy). Spolu s tímto exosystémem je rodina obklopena ještě širším 

okruhem společenských institucí – makrosystémem - kdy vztahy už nejsou vůbec osobní a 

mají celospolečenský dosah. (MATĚJČEK, 1992) 

1.4 Domov 

 „Domov je nesmírně vzácná a důležitá věc. Dobrý domov je jednou z podmínek 

šťastného dětství, šťastné dětství je jednou z podmínek pro dobré, zdravé utváření lidské 
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osobnosti. A duševně zdraví, zdatní a dobře vyspělí lidé tvoří zdravou společnost.“ Proto 

by mělo být vytvoření dobrého domova v zájmu nejen rodičů, ale i celé společnosti. Co 

tedy znamená domov pro dítě? Psychologicky je to především místo, kde se dítě cítí 

v bezpečí, kde je chráněno před nebezpečím, před vším neznámým a ohrožujícím. 

(MATĚJČEK, 1986, s. 175) 

 Domov je tam, kde má dítě své místo. Neznamená to jen místo, kde má své hračky, 

oblečení a postýlku, je to také místo společenské, tedy kam dítě patří, kde se s ním počítá, 

kde na něj někdo čeká, kam může vždy přijít. Právě zde se vytváří vědomí našeho „já“, 

naší společenské hodnoty. (MATĚJČEK, 1986) 

 Jak již vyplývá z předchozích tvrzení, domov je hlavně místo, kde jsou „naši“ lidé, 

ti co patří k nám a my zase k nim. Místo, kde nemusíme nic předstírat, kde se nemusíme 

přetvařovat, jsme bezmezně přijímáni, což nám dodává pocit bezpečí a jistoty. Domov je 

přístav, kam se můžeme vracet z dobrodružných cest, místo uklidnění a odpočinku, a proto 

zasluhuje úctu a ochranu. Domov má naději předávat se z generace na generaci. 

(MATĚJČEK, 1994) 

 „Z toho všeho vyplývá, že domov dítěti vytvářejí především lidé. Jsou to zpravidla 

rodiče a s nimi pak všichni, kdo ve společné domácnosti žijí nebo jsou s rodinou nějak ve 

styku.“ Domov tvoří lidé, které děti označují ve svých vzpomínkách za rozhodující osobu 

svého dětství. Nemusí to být vždy matka, i když její význam pro dítě přetrvává celý život. 

Někdy nejvýznamnější osobou může být otec, babička, dědeček, teta nebo někdo další, kdo 

má dítě rád, stává se pro něj přirozenou autoritou. Takováto osoba je pilířem 

domova.(MATĚJČEK, 1986, s. 176) 

 K domovu se dále váže určitá stálost prostředí. Dítě si vytváří citové vazby nejen 

k lidem, se kterými žije, ale i k věcem, které jej obklopují, k přírodnímu okolí, ke krajině, 

tedy k celému jeho životnímu prostředí. Jakoby všechny ty věci kolem byly svědky našich 

prožitků, ke kterým se tak váže naše historie. 

K domovu také patří určitá stabilita domácího řádu. Každá domácnost má trochu 

jiný denní program a pořádek, jinou soustavu hodnot a jiný životní styl. Pro každou rodinu 

je obvykle charakteristické, kdy a za jakých okolností se scházejí, zda společně obědvají či 

večeří, jak tráví večery, víkendy a dovolené. Dítě tento domácí řád nasává všemi smysly, 

sžívá se s ním a přijímá ho jako samozřejmost. I když si později najde svou cestu a svůj 

vlastní řád, bude tento původní řád rodného domova stále v pozadí a bude se o něj stále 
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opírat. Pokud ale v rodině řád chybí, denní program se neustále mění, vědomí domova se 

nevytváří. Jestliže rodiče mají pevnou soustavu hodnot, určité životní cíle a jestliže vědí, 

co chtějí, přispívá to ke stabilitě prostředí a vytvoření domova pro dítě, což je 

předpokladem pro dobrý vývoj celé osobnosti člověka. (MATĚJČEK, 1986) 

1.5 Potřeby dítěte v rodině 

 Existují určité psychické potřeby dítěte, které musí být v náležité formě 

uspokojovány, aby se dítě mohlo po duševní stránce zdravě vyvíjet. Toto uspokojování 

potřeb je však ve funkční rodině oboustranné. Rodiče uspokojují potřeby dítěte, ale stejně 

tak dítě uspokojuje potřeby rodiče. Uspokojování potřeb samozřejmě provází mnoho 

radosti, pozitivních prožitků, pocitu uvolnění, přičemž obě strany zažívají neznámé, 

získávají pocit jistoty a dochází k citovému přilnutí dítěte k rodičům a naopak. 

(MATĚJČEK, 1992) 

 Charakteristickým znakem pro rodinnou výchovu je vytváření hlubokých a trvalých 

citových vztahů mezi dítětem a jeho vychovateli. Matějček mluví zvláště o psychických 

potřebách dítěte a vymezuje pět základních: 

 potřeba přísunu podnětů zvenčí - již od prvních dnů života dítěte, a to prostřednictvím 

smyslů 

 potřeba „smysluplného světa“ – potřeba řádu a smyslu ve světě 

 potřeba životní jistoty – zvláště v citových vztazích k lidem (bez této jistoty zažívá dítě 

úzkost, kterou pak překonává nežádoucím chováním, např. agresí) 

 potřeba vlastní společenské hodnoty – být uznáván a oceňován 

 potřeba „otevřené budoucnosti“ – k něčemu směřovat, na něco se těšit (MATĚJČEK, 

1994) 

1.6 Poruchy rodiny 

 Lovasová mluví o tzv. poruše rodiny, kdy rodina v různé míře neplní základní 

požadavky a úkoly dané společenskou normou. Dochází k selhání některého člena nebo 

členů rodiny. Vymezuje také hlavní příčiny poruch rodiny a dělí je na: 

 Objektivní - nezávislé na vůli rodičů (nezaměstnanost, válka, nemoc, úmrtí, atd.) 

 Subjektivní – závislé na vůli rodičů (neochota pečovat o dítě, nezralost, neochota 

přijmout společenské normy, apod.) 
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 Smíšené 

  Lovasová uvádí dále 4 typy rodin, které byly definovány na základě výzkumu 

Dotazníkem funkčnosti rodiny (DFR), který vypracoval Jiří Dunovský. Typy rodin jsou: 

 Funkční rodina - rodina intaktní, v níž probíhá vývoj dítěte bez problémů a v prospěch 

dítěte (85% rodin v běžné populaci). 

 Problémová rodina – rodina, kde se vyskytují závažnější problémy některých funkcí, 

ale neohrožují vývoj dítěte. Rodina je schopna problémy řešit sama nebo s pomocí zvenčí, 

která je krátkodobá (12- 13% rodin v populaci). 

 Dysfunkční rodina – rodina, kde se vyskytují vážné poruchy funkcí rodiny a 

bezprostředně ohrožují rodinu jako systém a vývoj dítěte. U této rodiny je nutný zásah 

zvenčí (sanace rodiny), rodina není schopna zvládnout situaci sama (2% v populaci). 

 Afunkční rodina – poruchy jsou takového rázu, že rodina neplní svůj základní úkol a 

dítěti závažně škodí a ohrožuje ho v samotné existenci. Sanace v rodině je zbytečná a 

jediným možným řešením je odebrat dítě z rodiny a umístit ho do náhradní rodinné péče 

(0,5% v populaci). (LOVASOVÁ, 2006) 

Vágnerová mluví pouze o dysfunkční rodině, a to jako o rodině, kde některé 

důležité potřeby těchto lidí zůstanou neuspokojeny a rodina se pro ně stává spíše zdrojem 

zátěže. Pokud jde o dítě, jehož osobnost se teprve rozvíjí, mohou mu v důsledku narušení 

rodinných funkcí určité významné zkušenosti chybět nebo jeho další vývoj může být 

deformován negativními vlivy. (VÁGNEROVÁ, 2004) 

 Stejně jako Vágnerová ani Langmeier a Krejčířová nerozlišují více typů rodin podle 

míry poruchy, ale mluví pouze o rodině dysfunkční či problémové, která plní své funkce 

nedostatečně nebo nedokonale. (LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ, 2006) 

1.7 Dysfunkční/ afunkční rodina 

Dle Vágnerové zastávají jednotliví členové v rodině určité sociální role, které 

nějakým způsobem plní, a jsou ve vzájemných vztazích, jež se v průběhu času mění. 

Jakékoli normální i patologické chování každého člena rodiny je nutno chápat jako součást 

interakcí celého rodinného systému, který ovlivňuje a zároveň je jím měněno. Každá 

rodina má tendence k určitému způsobu reagování na různé situace. Tyto reakce jsou dány 

společnými genetickými dispozicemi a zkušenostmi získanými během života při setkání se 

s určitými způsoby chování. Tyto faktory ovlivní jak výchovný styl rodičů, tedy chování 
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k dítěti, tak i sklon reagovat na různé podněty charakteristickým způsobem. 

(VÁGNEROVÁ, 2004) 

Říčan a Krejčířová popisují rodiny, které jsou odpovědné za poruchy chování svých 

dětí přímo tím, že jsou svým dětem modelem, když dávají před svými dětmi otevřeně 

najevo uspokojení ze svých podvodů nebo je sami dokonce stimulují k překračování 

sociálních norem (například nutí děti krást). Nebo děti netrestají za přestupek samotný, ale 

jen za některé okolnosti s ním spojené („Proč jsi to ukradl tak nešikovně, že tě chytili?“). 

Dětem v takovýchto rodinách nezbývá než porušovat sociální normy, aby udržely rodinnou 

rovnováhu a nebyly rodiči kárány. (ŘÍČAN, KREJČÍŘOVÁ, 1995)  

Vágnerová mluví o předpokladech k plnění rodičovské role, tedy že ne každý rodič 

je předurčen být dobrým rodičem. Z dříve prováděných výzkumů je prokazatelné, že určité 

vlastnosti rodičů zvyšují riziko špatného zacházení s dítětem – jsou to: 

 nedostatky v sociální orientaci – omezená schopnost empatie, neporozumění 

potřebám jiného člověka, rigidita, osamělost a problémy v mezilidských vztazích 

 problematické sebehodnocení – nízká sebeúcta, nespokojenost s rodičovskou rolí 

 rizikové chování – které se projevuje nedostatečnou sebekontrolou a nízkým 

sebeovládáním, impulzivitou a potřebou projevit negativní city 

 špatná zkušenost z dětství – 70 % lidí, s nimiž v dětství rodiče nezacházeli 

přiměřeným způsobem, mělo sklon chovat se podobně. (VÁGNEROVÁ, 2004) 

Dle výzkumů na vzorku mladistvých s poruchami chování bylo zjištěno, že rodiče 

těchto dětí dosahují daleko nižšího vzdělání než rodiče dětí bez těchto poruch. Rodiče dětí 

s poruchami chování mají většinou pouze základní vzdělání nebo někdy i nedokončené 

základní vzdělání. Se vzděláním rodičů souvisí i jejich zaměstnání, kdy většina rodičů 

těchto dětí vykonává dělnické profese, pomocné práce nebo je nezaměstnaná. Dysfunkční 

rodiny mají také častější bytové problémy, které také značně znepříjemňují rodinné soužití 

a z toho vyplývající konflikty znemožňují vytvoření rodinné spokojenosti. (SUCHÝ, 

ŠVANCAR, 1972) 

1.8 Poruchy funkcí rodiny 

 Již výše byly zmíněny funkce, které by každá rodina měla plnit. Pokud však je 

nějaká funkce porušena, mohou vzniknout určité problémy, které mohou vést až k rozpadu 

rodiny nebo právě odebrání dětí z rodiny.  
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 Porucha ekonomické (hospodářské) funkce 
 Selhání rodiny v ekonomické funkci často pramení z toho, že se rodiče nemohou 

nebo nechtějí zapojit do pracovního procesu společnosti a nejsou tak schopni zabezpečit 

pro sebe a svou rodinu dostatek prostředků k životu. Zde je zřetelná závislost rodiny a 

jejího života na sociálním systému. Selhání rodiny v této oblasti je většinou podmíněno 

některými patologickými rysy osobnosti, například sníženými mentálními schopnostmi 

rodičů, alkoholismem, delikvencí, apod.  

Porucha reprodukční funkce 
 Za poruchu reprodukční funkce považuje Dunovský rodiny, kde se děti nerodí nebo 

se rodí děti nějak poškozené. U dysfunkčních rodin problém nemožnosti mít dítě většinou 

nenacházíme, naopak se v rodinách s nižším ekonomickým příjmem nebo v rodinách 

nepřizpůsobivých občanů rodí větší počet dětí.  

Porucha emocionální funkce 
 Porucha emocionální funkce rodiny z hlediska dítěte ohrožuje především klidnou a 

vyrovnanou rodinnou atmosféru. Dítě je o ni připraveno rodinným rozvratem, rozchodem 

rodičů, nedostatečným zájmem rodičů, vyúsťujícím v některých případech až k opuštění či 

dokonce k týrání nebo zneužívání. Dítě pak ztrácí citové zázemí, pocit bezpečí a jistoty.  

Porucha socializační funkce 
Dunovský považuje tuto funkci vzhledem k dítěti za nejdůležitější. Důvody 

poruchy této funkce dělí na tři hlavní oblasti: 

 Rodiče se o dítě starat nemohou – tato oblast byla nastíněna již výše (viz. Lovasová 

– objektivní příčiny poruchy rodiny), jedná se tedy o objektivně vzniklé příčiny jako 

přírodní katastrofy, války, hladomory, ale také velký počet dětí, smrt rodičů, nemoc či 

invalidita rodičů. V těchto případech jsou nedostatky péče o dítě často provázeny 

nezájmem o dítě, a to někdy velmi značným.  

 Rodiče se nedovedou o dítě starat – zde se jedná o situaci, kdy rodiče nejsou 

schopni zabezpečit přiměřený vývoj dítěte a uspokojit jeho základní potřeby. Často jsou to 

rodiče mladí, nezralí, neschopní se vyrovnat se zvláštními situacemi nebo rodiče, kde je 

v rodině porušená stabilita a struktura rodiny.  

 Rodiče, kteří se o děti nechtějí starat – příčinou neochoty starat se o své potomky 

je často porucha osobnosti rodiče, disharmonický vývoj v dětství, apod. Časté jsou i 
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případy, kdy rodiče zanedbávají a opouštějí své děti a dávají přednost jiným hodnotám ve 

svém hodnotovém žebříčku než dětem. Rodiče zde selhávají v samé podstatě svého vztahu 

k dítěti, tím také i ke společnosti a jejím normám a hodnotám. Tento problém úzce souvisí 

s vyzráváním osobnosti rodičů a s jejich narušeným vlastním socializačním procesem. 

Nezájem rodičů může dosáhnout takové intenzity, že je dítě v rodině ohrožováno a jeho 

vývoj je poškozován, proto musí být v těchto případech dítě z rodiny odebráno. Často pak 

tito rodiče o své děti neprojevují zájem, když jsou děti umístěné v ústavní výchově. 

(DUNOVSKÝ, 1986) 

1.9 Vliv dysfunkční rodiny na poruchy chování dítěte 

 Jak již bylo popsáno výše, není pochyb o tom, že výchova v rodině předurčuje celý 

proces včleňování mladého člověka do společnosti a směruje tak jeho další život. Suchý a 

Švancar poukazují na výzkumy Kriminologického ústavu v Praze, že nejméně 60 – 70 % 

dětí s delikventní minulostí pochází ze zjevně nepříznivých rodinných poměrů. (SUCHÝ, 

ŠVANCAR, 1972) 

 Dunovský taktéž mluví o vlivu rodiny na chování dítěte, tedy čím déle závažná 

porucha rodiny trvá a dítě je umístěno v ústavní výchově, tím více roste u dětí sociální 

nepřizpůsobivost a později se u mladistvých projevuje těžkými formami antisociálního 

chování - delikvencí. Tím potvrzuje tezi o rodině jako základu socializačního procesu a 

důležitosti nejútlejšího období pro formování osobnosti člověka. (DUNOVSKÝ, 1986) 

 Dítě se v takovéto rodině od útlého dětství stává svědkem neomaleností, hrubostí, 

surovostí a scén mezi svými rodiči, čímž nalézá ve své rodině negativní vzor. Někdy se 

dítě v rodině může cítit jako přítěž, a to zejména tehdy, když rodič založí nové manželství. 

Nový partner rodiče je vnímán dítětem jako vetřelec a nemá u dítěte potřebnou autoritu již 

proto, že se s ohledem na veřejnost neodhodlá k zásadnějším výchovným zákrokům a stává 

se ve výchově pasivním. (SUCHÝ, ŠVANCAR, 1972) 

Vlastnosti rodičů a jejich vliv na děti 
 Jednou z nejčastějších příčin rozvrácenosti rodin je alkoholismus jednoho nebo 

obou rodičů. V důsledku alkoholismu rodičů děti žijí v neuspořádaných rodinných 

poměrech, jsou svědky chování rodičů pod vlivem alkoholu a navíc rodina ekonomicky 

strádá, tudíž se dětem nedostává někdy ani základních biologických potřeb. Výchova 
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v rodině alkoholiků činí děti disponovanější k asociálnímu chování a alkoholu vůbec. Proto 

velký podíl zločinů páchaných mladistvými se odehraje pod vlivem alkoholu. 

 Dále bylo zjištěno, že děti, jejichž rodiče byli pachateli trestných činů, mají také 

tendenci přejímat tyto antisociální vzory a jsou samy později pachateli trestných činů. 

Kriminalita v rodinách může mít spojitost i s výše popisovaným alkoholismem nebo jinými 

závislostmi. „Nepříznivé rodinné poměry jsou velmi často podmíněny hlubokými 

charakterovými a morálními vadami rodičů, jejich egoistickým postojem ke společnosti, 

nedostatkem přijatých morálních hodnot a dokonce i asociálním zaměřením.“ U těchto 

rodičů bývá hlavním životním krédem „užívat si“ a v četných případech staví svůj osobní 

zájem nade vše a svého životního standardu dosahují nepoctivě, s vypočítavostí a těmto 

vlastnostem učí i své děti. (SUCHÝ, ŠVANCAR, 1972, s. 74) 

Vztahy mezi rodiči a vliv na děti 
 Nepříznivé vztahy mezi rodiči, které vyúsťují do hádek, nesvárů, vulgárností a 

rvaček, jsou pro děti negativním příkladem lidského chování a soužití. Časté jsou i 

povrchní a méně citové vztahy mezi členy rodiny, roste lhostejnost a nezájem o ostatní 

rodinné příslušníky, což může vést až k rozpadu rodiny. Takovéto rodiny nemohou 

poskytovat citovou stabilitu a jednotnost emocionálního vývoje dítěte. U dětí, kde jsou 

neuspokojivé vztahy mezi rodiči, nevytváří pevné pouto k domovu, děti se cítí vykořeněné 

a opuštěné. (SUCHÝ, ŠVANCAR, 1972) 

Vztahy rodičů k dětem 
Jak již bylo řečeno, tito rodiče mají „své zájmy“. Raději jdou za zábavou a pociťují 

velkou úlevu, když se nemusí dítěti věnovat a když jim dítě nepřekáží. Ochotně tak děti 

nechávají venku na ulicích do pozdních večerních hodin, nekontrolují je, neprojevují 

iniciativu, co se školních povinností dítěte týče. Dítě tak své školní povinnosti neplní a má 

neúměrně mnoho volného času. Rodiče se často dětem odcizí a nepředstavují pro ně 

žádnou přirozenou autoritu.  

Mnohdy si pak rodiče svou autoritu vynucují nesystematickou přísností a 

nepřiměřenými tělesnými tresty. Bezradnost rodičů nad svými dětmi přechází (častěji u 

otců) k autoritativnímu způsobu výchovy, přičemž mají snahu udržet si patriarchální 

postavení v rodině, čehož dosahují právě nadměrným používáním tělesných trestů a 

hrubých nadávek. K bití dětí se uchylují ti rodiče, kteří nedokáží na dítě působit jinak, 
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zejména citově. Tělesné tresty a hrubé nadávky pociťuje dítě jako ponižování lidské 

důstojnosti, vzbuzuje hněv a odpor. Dítě se tak stává zlostným, nedůvěřivým a množí se u 

něj projevy negativismu a agresivity.  

Jako nejzávažnější zdroj všech výchovných nedostatků v rodině vidí Suchý a 

Švancar stále větší lhostejnost rodičů k dětem. Rodiče jsou často lhostejní ke studijním 

výsledkům svých dětí, nemají potřebu spolupracovat se školou, nevadí jim, že se jejich děti 

zdržují delší dobu mimo domov, nedbají o jejich hygienu. Tato lhostejnost může někdy 

přerůst v nenávist a nepřátelství k vlastním dětem, což dokazují stále častější případy týrání 

dětí či dokonce zavraždění dětí rodiči. (SUCHÝ, ŠVANCAR, 1972) 

Jsou-li preventivně výchovné postupy neúčinné a pobyt v patogenním prostředí 

rodiny dítě nadále poškozuje, je zapotřebí pro ně zajistit náhradní rodinu nebo náhradní 

rodinnou péči. Náhradní péče je určena i pro děti, o něž se rodiče nemůžou z vážných 

důvodů starat (např. nemoc, úmrtí, pracovní důvody, výkon trestu odnětí svobody, aj.). 

(VOCILKA, 1999) 

Nejvhodnějším způsobem náhradní výchovy rodinného charakteru, a to zejména 

v útlém věku, je osvojení. Jestliže péče rodičů není dlouhodobě zajištěna a nelze splnit 

právní podmínky pro osvojení, je vytvořena možnost pěstounské péče. Není-li s právního 

hlediska nebo s ohledem na správný vývoj dítěte účelná nebo možná náhradní péče 

rodinného charakteru (osvojení, pěstounská péče), přistupuje se k náhradní ústavní 

výchově ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Vocilka 

dále vymezuje šest hlavních příčin, které vedou k selhání rodiny a následnému umístění 

dítěte do ústavní výchovy. Jsou to: 

 Alkoholismus a jiné návykové látky 

 Prostituce matky 

 Zneužívání a týrání dětí 

 Nezvládnutá výchova 

 Nízká sociální úroveň rodiny 

 Trestná činnost rodičů (VOCILKA, 1999)  
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Shrnutí 
Rodina vznikla proto, aby své potomky vzdělávala a chránila, proto má rodina čtyři 

základní funkce, které by měla plnit – funkci reprodukční, hospodářskou, emocionální a 

socializační. Rodina je také místem, kde na sebe členové rodiny navzájem působí ve 

vztazích a interakcích a tvoří určitý systém. Rodina se zapojuje do širších systémů – 

mezosystému, exosystému a makrosystému.  

Děti potřebují svou rodinu a potřebují prožít šťastné dětství v harmonii domova, 

kde se cítí být v bezpečí a chráněni před okolním světem. Podle Matějčka mají děti pět 

základních potřeb, kterými jsou potřeba přísunu podnětů, potřeba smysluplného života, 

potřeba životní jistoty, potřeba vlastní společenské hodnoty a potřeba otevřené 

budoucnosti.  

Pokud rodina neplní své funkce a neuspokojuje potřeby svých členů, nazýváme jí 

rodinou dysfunkční (někdy také afunkční). Tyto dysfunkční rodiny mohou v některých 

případech narušovat vývoj dítěte a ohrožovat ho na zdraví, že je nutný zásah zvenčí. 

Dysfunkční rodina bývá pro své děti negativním vzorem. Rodiče často neprojevují 

o děti zájem, věnují se svým zálibám, jako je navštěvování restauračních zařízení, páchají 

trestnou činnost. Děti jsou často svědky fyzického napadání druhých osob, hádek mezi 

rodiči, jsou v rodinách zanedbávány a někdy i týrány. V těchto rodinách nalézáme poruchy 

funkcí především ekonomických, emocionálních a socializačních. Takovéto rodiny 

nepůsobí příznivě na harmonický vývoj dítěte, proto musí být děti v některých případech 

odebrány z rodiny a umístěny do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do jiných forem 

náhradní péče. 
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2. Ústavní výchova 
Ústavní výchova je jedním z možných řešení, kam dítě umístit, pokud biologická 

rodina selhala, nebyla schopna nebo ochotna se o svého potomka starat. 

2.1 Členění zařízení pro výkon ústavní výchovy 

Členění školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro 

preventivně výchovnou péči stanoví zvláštní právní předpis – zákon č.109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.  

„Zařízeními jsou: 

 diagnostický ústav 

 dětský domov 

 dětský domov se školou 

 výchovný ústav“ (109/2002 Sb., § 2, odst. 1) 

„Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým 

bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, dětem s nařízenou ústavní 

výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou.“ Zařízení rovněž poskytují péči dětem, u 

nichž bylo nařízeno předběžné opatření. (109/2002 Sb., § 2, odst. 3) 

V těchto zařízeních musí být zajištěno základní právo dítěte na výchovu a vzdělání, 

musí být vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, musí rozvíjet citovou stránku 

jeho osobnosti a umožňovat aktivní účast dítěte ve společnosti. (109/2002 Sb.) 

Diagnostický ústav 
Diagnostický ústav plní funkce diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a 

sociální, organizační a koordinační a na základě zjištěných výsledků komplexního 

vyšetření zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických 

výchovných a vzdělávacích potřeb, stanovených v zájmu rozvoje osobnosti.  

Dětský domov se školou 
Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti do 15 let věku dítěte 

s nařízenou ústavní výchovou, má-li závažné poruchy chování, nebo které pro svou 



22 
 

přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, s uloženou 

ochrannou výchovou.  

 Výchovný ústav 
„Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u 

nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem 

plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.“ Do výchovného ústavu může být 

umístěno i dítě mladší 15 let, má-li uloženou ochrannou výchovu, a v jeho chování se 

projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. 

Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do výchovného ústavu 

umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let. (109/2002 Sb., § 14, odst. 1) 

Dětský domov 
„Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem 

plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.“ Zajišťuje péči o děti s nařízenou 

ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Mohou sem být umísťovány 

kromě dětí ve věku od 3 do 18 let, také nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Zákon 

umožňuje prodloužení pobytu nezaopatřené osobě, která se připravuje na budoucí 

povolání, na základě smlouvy sjednané mezi touto osobou a zařízením, nejdéle však do 26 

let. (109/2002 Sb., § 12, odst. 1) 

Dětský domov zajišťuje základní právo dítěte na výchovu a vzdělání v návaznosti 

na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, 

které se Česká republika zavázala naplňovat. S dítětem by se mělo zacházet s ohledem na 

potřeby jeho věku tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji jeho osobnosti. 

(KOVAŘÍK, 2004) 

Základní organizační jednotkou je v dětském domově rodinná skupina, kterou tvoří 

nejméně 6 a nejvíce 8 dětí. V rodinné skupině jsou zpravidla děti různého věku a pohlaví. 

Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny. Péči o děti zajišťují zpravidla 3 

pedagogičtí pracovníci. (109/2002 Sb., VÁGNEROVÁ, 2004) 

Dětem a nezaopatřeným osobám je poskytováno plné přímé zaopatření, a to strava, 

ubytování, ošacení, učební potřeby, úhrada nákladů na vzdělávání, na dopravu do školy a 

na zdravotní péči. Dětem náleží kapesné, dále jim domov poskytuje osobní dary k 
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narozeninám, úspěšnému ukončení studia a jiným obvyklým příležitostem, také poskytuje 

věcnou pomoc při odchodu zletilých. (109/2002 Sb.) 

2.2 Umisťování dětí do dětského domova 

Část dětí je do dětského domova umístěna na základě rozhodnutí soudu o nařízení 

ústavní výchovy. Část dětí přichází do dětského domova s předběžným opatřením, o 

kterém též rozhoduje soud a na rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy teprve „čekají“. 

Návrh soudu podává orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), jestliže je 

výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena nebo rodiče nebo jiné osoby 

zodpovědné za výchovu dítěte ji ze závažných důvodů nemohou nebo nechtějí zabezpečit. 

(KRAUSOVÁ, NOVOTNÁ, 2006, 109/2002 Sb.) 

„Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, 

neplní povinnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské 

zodpovědnosti.“ (BITTNER, 2007, s. 30) 

Obvyklými důvody umístění dítěte do ústavní výchovy jsou: 

 odložení nebo opuštění dítěte vlastními rodiči, 

 rodiče dítěte zemřeli, 

 dítě je psychicky, fyzicky či sexuálně zneužíváno nebo týráno, 

 zanedbávaní dítěte, 

 výchovné problémy dítěte – rodiče se o něj nedokáží starat, 

 dítě trpí psychickým či tělesným postižením a rodiče nejsou schopni 

zajistit náležitou péči, 

 rodiče neplní svou rodičovskou zodpovědnost pro dlouhodobou 

fyzickou či duševní nemoc, 

 nepříznivá sociální situace rodiny, zejména chudoba rodiny a 

nevyhovující bytové podmínky. 

„Poslední z uvedených důvodů je nejčastějším. Ze sociálních důvodů je v České republice 

odebráno více než 50 % dětí. Na rodiče žijící v sociální nouzi, zejména v nevyhovujících 

bytových podmínkách je často pohlíženo jako na rodiče, kteří neplní povinnosti plynoucí 

z rodičovské zodpovědnosti, řádně nepečují o nezletilé dítě, především o jeho zdraví. 

Nařízení ústavní výchovy je u nás stále nejčastějším způsobem řešení sociálních problému 



24 
 

a krize rodiny.“ Nařízení ústavní výchovy představuje závažný zásah do života dítěte i 

jeho rodiny. (BITTNER, 2007, s. 30) 

2.3 Specifika dětí z dětských domovů 

U dětí, které vyrůstají v dětských domovech, je nutné počítat s výskytem vlastností, 

které budou komplikovat navazování vztahů a rozvoj duševních schopností, jako je např. 

hyperaktivita, deprivační syndrom, deficit rozumových schopností nebo tělesné a duševní 

nemoci. Prostředí ústavu navíc limituje příležitosti k vytváření vazby na dospělé a 

k různým typům prostředí. (MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, BALDOVÁ, 2008) 

Škoviera uvádí, že děti svěřené do náhradní výchovy mají v porovnání s dětmi 

z ostatní populace handicapy už na biologické úrovni, což souvisí zejména s: 

 genetickým základem – především v romské populaci jsou častější příbuzenské 

svazky a vyšší nemocnost  

 prostředím, ve kterém dítě vyrůstá – tedy životní úroveň, kvalita a množství 

podnětů 

 chováním matky v těhotenství – kouření, pití alkoholu, nevhodná skladby potravin, 

hygiena apod.  

Dále autor popisuje, že děti z dětských domovů mají nižší hodnoty základních 

tělesných rozměrů, trpí různými zdravotními handicapy, častější jsou neurologické nálezy 

než u dětí z běžných rodin, trpí psychiatrickými onemocněními, vykazují zvýšený 

neuroticismus, jejich mentální schopnosti jsou podprůměrné, více se u těchto dětí vyskytují 

poruchy pozornosti, mají sníženou slovní zásobu a jejich neverbální složka je vyšší než 

složka verbální a mají sníženou schopnost zapamatování si. (ŠKOVIERA, 2007) 

Osobnostní stránka těchto dětí vykazuje zvýšenou afektivitu, nedostatek rovnováhy 

mezi jednotlivými druhy emocí, sníženou anticipaci a zvýšenou agresivitu. Tyto děti 

hledají nejrychlejší možný způsob uspokojení z činnosti vyžadující minimální 

programování. Těmto dětem chybí ideály, mají velmi nízké ambice, chybí jim nadšení pro 

vyšší hodnoty a mají slabou volní stránku. V sociálních vztazích je pro děti 

charakteristické, že pozitivní volby mají slabší a negativní volby zase silnější intenzitu, než 

u dětí z běžné populace. Poměrně často se zde také projevuje resentiment – žárlivost a 

zanevření na druhé, pocit zlosti na svět pro skutečné nebo domnělé špatné zacházení a 
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podezíravost – nedůvěra k lidem, ostražitost vůči nim až přesvědčení, že mají v úmyslu 

ublížit. (ŠKOVIERA, 2007, ŠVANCAR, BURIÁNOVÁ, 1988) 

O tom, že se u dětí objevují různé zdravotní handicapy, svědčí i výzkumy Ústavu 

pro informace ve vzdělávání (dále jen ÚIV). Ze statistik ÚIV z roku 2008 bylo v zařízeních 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy umístěno 7820 dětí. Z tohoto celkového počtu jich 

3869 dětí trpělo nějakým postižením (tj. 49,5%). Nejčastěji se u dětí objevovaly mentální 

poruchy – u 1849 dětí (tj. 47,8%). Dále se u těchto dětí objevovaly poruchy chování, 

vývojové poruchy, zrakové, sluchové i tělesné postižení, autismus, poruchy řeči a 

kombinované postižení (viz. příloha č.5). (www.uiv.cz) 

V ústavní výchově je umístěno téměř 60% chlapců a necelých 40% dívek. 

V zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy je podle statistik UIV téměř 53% dětí 

plnící povinnou školní docházku, 41% dětí po ukončení povinné školní docházky a pouze 

necelých 6% předškolních dětí. (viz. příloha č.5)(www.uiv.cz) 

Ze statistik Diagnostického ústavu v Dobřichovicích vyplývá, že většina dětí 

přichází do zařízení ve školním věku a starší. V roce 2009 přišlo do tohoto zařízení 146 

dětí a pouze 7 jich bylo v předškolním věku (tj. 4,8%). Největší počet dětí přišel mezi 13. – 

16. rokem (82 dětí ze 146, tj. 56%). (interní materiály DDM Dobřichovice – viz. příloha 

č.4) 

Z výzkumů, které Škoviera uvádí, vyplývá, že u dětí, které přišly do výchovného 

zařízení, dominovaly na prvních šesti místech tyto činnosti: toulání s partou, pití alkoholu, 

návštěva diskoték, kouření, chození do heren, krádeže. Dále pak se objevovaly i další jako 

pomoc v domácnosti, trávení času s partnerem, vyhledávání rvaček, ničení věcí, hra 

počítačových her, dívání se na televizi, jízda na kole, apod. (ŠKOVIERA, 2007)  

Děti vyrůstající v ústavech se dobře neorientují v mezilidských vztazích, mají 

špatnou schopnost vciťovat se do druhých lidí, často neumí řešit konflikty bez agresivity, 

hůře se orientují v morálních normách a hodnotových dilematech, mají nízké 

sebehodnocení. To vše nahrává jejich sociálnímu selhání v různých oblastech života, 

od závislosti na drogách, přes kriminalitu, po neschopnost dosáhnout lepšího vzdělání a 

uplatnit se tak lépe na trhu práce, nebo schopnost založit funkční rodinu. (MATOUŠEK 

2007) 
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2.4 Příprava dětí na budoucí samostatný život a odchod 

z dětského domova 

Příprava dětí na budoucí samostatný život probíhá v každém domově trochu 

odlišně, ale přesto se v základních bodech shoduje. Příprava na samostatný život probíhá 

běžně každý den tím, že se děti podílí na fungování domácnosti v rodinné skupině, učí se 

sebeobslužným činnostem (vařit, prát, uklízet …), učí se odpovědnosti, toleranci apod. 

Kromě těchto praktických dovedností, je z hlediska budoucnosti velmi významná volba 

povolání a s tím spojená volba školy. Pracovníci v dětských domovech se snaží vycházet 

ze zájmů dítěte s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti. Dále je snaha zprostředkovat 

dětem informace a zkušenosti z oblasti fungování úřadů a z oblasti financí. Dětské domovy 

využívají nabídky řady neziskových organizací, které pořádají akce zaměřené na rozvoj 

schopností a dovedností dětí z dětských domovů. (ŠULOVÁ, 1998) 

Ústavní výchovu soud zruší, pominou-li důvody pro její nařízení nebo lze-li zajistit 

náhradní rodinnou péči. Nedojde-li k jejímu zrušení soudem, zaniká dosažením 18 let. 

Z důležitých důvodů ji soud může ještě před dosažením zletilosti prodloužit do 19 let, pak 

zaniká. Dále může být ústavní výchova dítěte ukončena rozhodnutím soudu o osvojení 

nebo svěření do pěstounské péče. Pokud mladý člověk po dosažení zletilosti nebo 

po ukončení prodloužené ústavní výchovy z dětského domova odchází, poskytne mu 

domov věcnou pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek (nejvýše v hodnotě 15 000 

Kč). Ve spolupráci s OSPOD je mu poskytována poradenská pomoc se zajištěním bydlení 

a práce. Po opuštění zařízení mu OSPOD následující 2 roky poskytuje poradenskou pomoc 

při řešení tíživých životních situací. (KOVAŘÍK, 2004, 109/2002 Sb.) 

Mladý člověk po dosažení 18 let (19 let) může v dětském domově zůstat na základě 

své žádosti, pokud se dále připravuje na budoucí povolání a je nezaopatřený, nejdéle však 

do 26 let. V takovém případě s ním ředitel uzavře smlouvu, kde jsou sjednané podmínky 

pobytu a i nadále je mu poskytováno plné přímé zaopatření. (109/2002 Sb.) 

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. (KOVAŘÍK, 2004) 
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Každoročně vstupuje do samostatného života asi 250 mladých lidí, kteří vyrostli 

v dětském domově. (MATOUŠEK, 2009) 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, většinou dosahují pouze vyučení (35 % 

odchází z domova s neukončenou školou, 13 % má ukončené vzdělání i s maturitou a 

vysokoškoláci nepřesahují 1 %). 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. (MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, BALDOVÁ, 2008) 

Problémy, se kterými se mladí lidé potýkají při opouštění dětského domova je 

možno shrnout do tří oblastí: sociální nepřipravenost, ekonomická nesamostatnost a 

chybějící emocionální podpora. (MATOUŠEK, 2009) 

Nejvíce mladých lidí po opuštění dětského domova odchází k rodině (35 %), 

ze které byli odebráni, dále pak do azylového domu. To kam jedinec z dětského domova 

odchází, ovlivňuje pohlaví a věk. Muži odcházejí ke svým rodičům, případně příbuzným 

mnohem častěji než ženy. K rodičům nebo příbuzným jdou bydlet spíše mladší osoby 

(kolem 18 let), do azylového domu nebo na ubytovnu směřují osoby kolem 19 let a lidé 

starší 20 let budou bydlet nejčastěji samostatně. Byla prokázána silná a významná 

souvislost mezi tím, kam jedinci z dětského domova odcházejí a co budou dělat. 

Dospívající, kteří budou dále studovat nebo budou nezaměstnaní, odchází především 

k rodičům. Ti co budou pracovat, jdou bydlet samostatně nebo na ubytovnu. (KOVAŘÍK, 

2004) 
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Shrnutí 
Zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy jsou diagnostický ústav, dětský 

domov, dětský domov se školou a výchovný ústav. Dětský domov je koedukované zařízení 

pro děti bez závažnějších poruch chování, a to od 3 let do 18 let věku dítěte nebo do 

ukončení profesní přípravy. Děti jsou do zařízení pro výkon ústavní výchovy umisťovány 

na základě rozhodnutí soudu na základě návrhu OSPOD. Nejčastějšími důvody umisťování 

dětí do těchto zařízení je nepříznivá sociální situace rodiny, zejména chudoba rodiny a 

nevyhovující bytové podmínky.  

Děti umístěné v těchto zařízeních mají častěji zdravotní handicapy, trpí 

psychiatrickými onemocněními, jejich intelektové schopnosti jsou podprůměrné, vyskytují 

se u nich poruchy pozornosti, mají sníženou anticipaci, jsou více agresivní, mají slabou 

volní stránku, méně se orientují v mezilidských vztazích. U těchto dětí se častěji objevují 

činnosti jako toulání se s partou, pití alkoholu, návštěva diskoték, kouření, krádeže.  

V zařízeních pro výkon ústavní výchovy probíhá příprava dětí na budoucí život. 

Děti se podílejí na fungování domácnosti v domově, učí se vařit, prát a uklízet. 

Vychovatelé se snaží dětem pomáhat s volbou jejich povolání, učí je různým dovednostem, 

které jsou potřebné pro další život dětí. 

Ústavní výchovu může zrušit soud, pominou-li důvody pro její nařízení. Děti 

mohou opustit i zařízení po dosažení zletilosti nebo po ukončení přípravy na povolání. Po 

dosažení zletilosti zůstávají mladí lidé v zařízeních jen výjimečně. Tito mladí lidé odchází 

z domova velmi mladí, nezralí, bez sociálního zajištění a opory. Často se špatně orientují 

na trhu práce, mají nízké vzdělání, nedostatek psychosociálních dovedností a velmi 

nereálné představy o skutečném životě. 
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3. Zájmy, perspektivy a hodnoty dětí z dysfunkčních rodin 

3.1 Zájmy a volný čas 
Zájmová oblast člověka se formuje a upevňuje s přibývajícím věkem a v období 

kolem 14 až 16 let dochází k diferenciaci šíře zájmové oblasti a k prohlubování určitých 

zájmů. Pokud mluvíme o zájmové sféře, myslíme tím zaměření osobnosti, pokud hovoříme 

o zájmové činnosti, sledujeme, jak se toto zaměření promítá do náplně volného času. 

V tom, jak jedinec svůj volný čas tráví, se projevuje hierarchie hodnot, které uznává. Proto 

skladba volného času vypovídá o osobnosti jedince.  

 Volný čas mládeže může odhadem činit kolem sedmi hodin denně. Po skončení 

školy či pracovní doby mladistvých, kdy jsou pod dohledem učitelů a vedoucích, je člověk 

ponechán svému osudu, svým zájmům, nápadům a vlivu party. Možnost kontroly rodiči je 

minimální. Mladiství často na otázku „kam jdeš“ odpovídají „ven“ a v takovýchto 

případech není kontrola rodiči téměř žádná. Usměrňující vliv rodičů je závislý na jejich 

autoritě, postojích, zábranách a zájmech mladého člověka, které byly vytvořeny dříve nebo 

se ještě tvoří. „Obsah zájmů je ovlivňován vývojem společnosti a sociálním prostředím. 

Změna zájmů patří mezi nejnápadnější projevy pubertálního vývoje. Postupně mizejí zájmy 

dětské a nastupují zájmy nové.“ (ŠVANCAR, BURIÁNOVÁ, 1988, s. 90) 

Nabídka institucí, zabývající se volným časem dětí a mládeže, je v dnešní době 

bohatá. Mladý člověk však nemůže být jen pasivním příjemcem, ale je důležité, aby 

vyvinul svou vlastní aktivitu, a tak si rozvíjel a formoval psychické funkce, vlastnosti a 

celou svou osobnost. Z výzkumů, které Švancar a Buriánová uvádějí, vyplývá, že mládež 

z problémového sociokulturního prostředí nejčastěji tráví svůj čas sledováním televizních 

pořadů, časté jsou volné vycházky bez určitého cíle, které tráví se skupinou kamarádů 

v zastavěných částech města. Také je velmi častá návštěvnost na diskotékách, ve 

vinárnách, restauracích a hostincích, zatímco návštěvnost divadel a kulturních akcí je 

minimální, stejně jako sběratelská činnost či manuálně tvořivé zájmy. Tyto děti rády jezdí 

na kole nebo na motorových vozidlech, sportu se však více nevěnují, z četby preferují spíše 

dobrodružnou literaturu. Trávení volného času s rodiči je řídké, a to i o víkendech. Není 

pak divu, že tato mládež začíná kouřit a pít alkoholické nápoje a některé dívky se dostávají 

do společenství starších chlapců a začínají předčasně získávat sexuální zkušenosti. 

(ŠVANCAR, BURIÁNOVÁ, 1988) 
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Zájmy rodičů se prolínají se stylem života rodiny a velmi často usměrňují zaměření 

zájmové činnosti dětí. Největší podíl rodičů problémových dětí tvoří osoby, které nemají 

naprosto žádné zájmy, jež by bylo možno pozitivně hodnotit. Chudost zájmové sféry má 

velký vliv na způsob využívání volného času, pro jehož uplatnění bývá nejatraktivnějším 

prostředkem hospoda. (SUCHÝ, ŠVANCAR, 1972)  

Carr-Gregg a Shaleová popisují, že 70% dospívající (15-17 let) má nějakou 

zkušenost s alkoholem, a to i u dospívajících z běžných rodin. Autoři mluví o tom, že pro 

dospívající je důležitý příklad rodičů a mluvení rodičů s dětmi o jejich problémech a 

důsledcích požívání alkoholu. Stejná pravidla platí i pro kouření mladistvých a užívání 

dalších návykových látek. S dospívajícími mají rodiče o těchto problémech mluvit v klidu 

bez přehnaných reakcí. (CARR-GREGG, SHALE, 2010) 

3.2 Perspektivy 
„Se zájmem o vzdělání, s pracovními zájmy a zájmovou sférou vůbec jsou v úzké 

souvislosti perspektivy jedince. S postupujícím věkem dochází i zde ke tříbení a vývoji.“ 

(ŠVANCAR, BURIÁNOVÁ, 1988, s. 94) Kolem období počátků dospívání dochází 

k tvorbě reálnějších perspektiv, k jejich diferenciaci a konkretizaci. Perspektivy jedince 

jsou motorem jeho jednání. Nejsou však u všech lidí stejné a jsou ovlivňovány například 

věkovými zvláštnostmi, sociálním prostředím jedince, sociálními rolemi, jaké jedinec ve 

společnosti hraje, apod. Ovlivňují zájmovou sféru a současně jsou jí i utvářeny. Čím 

jasnější a pevnější bývají perspektivní linie, tím hlubší a pevnější bývají i zájmy. Důležitou 

roli hrají také další kvality osobnosti, například pevná vůle. Při vytváření perspektivních 

linií je velmi důležitá jejich reálnost a dosažitelnost podmíněná schopnostmi jedince.  

U dětí z dysfunkčních rodin a dětí s problémovým chováním je nápadná 

nekonkrétnost v jejich krátkodobých perspektivách. Tyto děti většinou na otázku 

budoucnosti odpovídají, že chtějí nastoupit do práce, ale chybí jim představa do jaké, kam 

nebo jak ji budou hledat. Perspektiva vyučení se vyskytuje jen u některých, zatímco touha 

po vyšším vzdělání či dobrém prospěchu se téměř nevyskytuje. Celkově jsou krátkodobé 

perspektivy této mládeže velmi chudé a nevyskytují se konkrétní potřeby po práci. 

Dlouhodobé perspektivy této mládeže většinou chybí nebo jsou nekonkrétní, nereálné, 

z hlediska společenské vhodnosti společensky neutrální, individualistické, zaměřené jen na 

vlastní zájmy. (ŠVANCAR, BURIÁNOVÁ, 1988) 
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3.3 Hodnoty 
Hodnotová orientace je výsledkem působení sociálního prostředí, psychických 

vlastností jedince a výchovně vzdělávacího procesu. (ŠVANCAR, BURIÁNOVÁ, 1988) 

Postoje a hodnoty v dospívání se rozvíjí velmi prudce a intenzivně a zasahují téměř 

všechny oblasti – práci, učení, volný čas, mezilidské vztahy, kulturu, apod. Postoje 

adolescentů bývají ještě velmi proměnlivé a ovlivnitelné. Význam hodnot a jejich 

hierarchický systém je determinován společensky a vyjadřuje to, co je pro společnost 

prospěšné a cenné v současnosti i budoucnosti. Vytvoření hodnotového vztahu k danému 

jevu předpokládá interiorizaci (zvnitřnění) hodnoty, její rozpoznání a rozumové a citové 

přijetí. (TAXOVÁ, 1987) 

Švancar a Burianová popisují výzkum hodnot u dětí v období dospívání umístěných 

v diagnostickém ústavu. Tyto děti se jednoznačně orientovaly na rodinu, na aktivní trávení 

volného času, na věci a na vlastní osobu. Ve výpovědích chyběly hodnoty vztahující se ke 

společnosti, k dospělým lidem, ale i k partě. Autoři dále popisují, že hodnotový systém 

dítěte úzce souvisí s jeho životní historií, ale není pravidlem, že si dítě cení více toho, co 

nemělo. Uvádějí zde příklad, že děti, které vyrůstaly od narození bez rodičů ve státních 

institucích, netouží obvykle po lásce a přátelství dospělých, ale jejich hodnotový systém je 

orientován především na uspokojování hmotných potřeb.  

Děti umístěné v ústavní výchově dávají přednost dobrodružným knihám před 

naučnými, tělesné výchově před intelektuálními zájmy a zábavě před účelným využitím 

volného času. Hodnoty interpersonálních vztahů nedokáže drtivá většina z nich pochopit. 

Tyto děti se dobře orientují na materiální potřeby, obdivují fyzické vlastnosti člověka, 

nebojácnost, autoritativnost a úspěch, zatímco kulturní cítění, emocionalitu, etická měřítka 

a názory na svět byly rozvinuty jen minimálně a děti je nepovažují za důležité.  

Postoje dětí vůči svým rodičům a rodinným příslušníkům byly spíše negativní, děti 

neobdivovaly své rodiče, necítily k nim náklonnost, nechápaly většinou stanoviska svých 

rodičů vůči sobě, nebyly rodičům vděčné, rodina jim nesloužila jako vzor pro budování 

vlastní rodiny. I když u těchto dětí převládá spíše záporný vztah k rodičům, pokládají 

rodinu zpravidla za pozitivní hodnotu, za své sociální zázemí, kam se mohou po skončení 

ústavní výchovy vrátit. (ŠVANCAR, BURIÁNOVÁ, 1988) 
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Shrnutí 
 Ve věku 14-16 let dochází k diferenciaci zájmové oblasti a prohlubování zájmů. 

Skladba volného času vypovídá o osobnosti jedince. Vliv na zájmy a trávení volného času 

mladistvých má nesporně sociální prostředí, hlavně rodina.  Zájmy rodiny a stylu rodiny se 

prolínají do zájmové činnosti dětí.  

 Z výzkumů Švancara a Buriánové vyplývá, že mládež z problémového 

sociokulturního prostředí tíhne k zájmům jako je sledování televize, volné vycházky bez 

určitého cíle, které tráví s kamarády, návštěvy diskoték, restaurací, apod., zatímco 

návštěvnost divadel a kulturních akcí je minimální, stejně jako tvořivé zájmy. Tyto děti 

podle autorů nemají žádné zájmy, které by bylo možno pozitivně hodnotit.  

 Se zájmovou sférou se úzce pojí i perspektivy jedince. V období dospívání dochází 

k tvorbě reálnějších perspektiv, k jejich diferenciaci a konkretizaci. Stejně jako zájmy jsou 

i perspektivy ovlivňovány mimo jiné i sociálním prostředím jedince. U dětí z dysfunkčních 

rodin je nápadná nekonkrétnost, chudost a nereálnost jejich perspektiv.  

 V období dospívání se také rozvíjejí hodnoty a postoje jedince. Hodnoty mládeže 

jsou ovlivňovány společností, ve které mladý člověk žije. Podle výzkumů hodnot Švancary 

a Buriánové se děti umístěné v diagnostickém ústavu v období dospívání orientují na 

rodinu, na aktivní trávení volného času, na věci a na vlastní osobu. Hodnoty vztahující se 

ke společnosti, k dospělým lidem, ale i k partě u těchto dětí chybí.  

Tyto děti upřednostňují tělesnou výchovu nad intelektuálními zájmy, preferují 

zábavu před účelným využitím volného času, orientují se na materiální potřeby, obdivují 

fyzické vlastnosti člověka, nebojácnost, úspěch. U těchto dětí jsou postoje ke své vlastní 

rodině převážně negativní, ale rodinu považují za pozitivní hodnotu, za své zázemí, kam se 

budou moci po ukončení ústavní výchovy vrátit. 
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4. Cíl, úkoly a metody šetření, charakteristika sledovaného 

souboru 

4.1 Cíl šetření 

 Cílem této práce bylo zaměřit se na problematiku dětí z dětských domovů. Cílem 

šetření bylo zjistit, jaké hodnoty jsou pro děti z dětských domovů důležité a jakým zájmům 

se věnují a k čemu inklinují. Dalším cílem šetření bylo zjistit, jakou roli hraje kouření, 

alkohol a drogy v životě těchto dětí, případně jaké výchovné přestupky se u dětí objevují. 

Cílem poslední části práce bylo zaměřit se na představy a plány dětí, které do budoucnosti 

mají.  

 Toto šetření by mělo pomoci pedagogickým a sociálním pracovníkům, kteří se 

zabývají výchovnou činností a prací s dětmi z dětských domovů, aby si uvědomili, jaké 

jsou hodnoty těchto dětí, jaké zájmové činnosti je baví a zajímají a jakým směrem je 

vhodné zájmovou oblast dětí vést. Šetření pomůže pracovníkům poodhalit i perspektivy, 

sny, cíle a přání dětí, které jim též mohou pomoci při výchově a práci s dětmi.  

4.2 Úkoly šetření 

 Prvním úkolem bylo zjišťovat, jak děti z dětského domova řadí předem dané 

hodnoty dle důležitosti.  V této práci bylo zkoumáno, zda se nějaká z hodnot u těchto dětí 

objevuje výrazně často na prvním místě. Děti byly dotazovány, které hodnoty jsou pro ně 

nejdůležitější, a které nejméně důležité. Dále bylo v první otázce zjišťováno, jaké hodnoty 

se u dětí objevovaly ještě dále (mimo předem daného žebříčku hodnot), které děti mohly 

doplnit do kolonky „jiné“.  

 Druhým úkolem šetření bylo zjistit, jaké zájmy děti preferují více a které jsou pro 

ně méně atraktivní z předem daného výběru zájmů, případně které jiné zájmy se u dětí 

objevují. V práci bylo zkoumáno, zda děti navštěvují nějaký zájmový kroužek, jakým 

kroužkům se věnují a po jak dlouhou dobu v této aktivitě setrvávají. Dalším úkolem šetření 

bylo zjistit, zda děti raději tráví volný čas organizovanými aktivitami zařízením nebo raději 

volí trávit čas samostatně mimo dětský domov – popřípadě jak, kde a s kým. Dalším 

úkolem tohoto šetření bylo zjistit, kolik se v mezi těmito dětmi vyskytuje kuřáků a jak 

silných, kolik dětí užívá alkoholické nápoje a další návykové látky a jak často. Úkolem 
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práce bylo dále zjistit, jaké přestupky v chování se u dětí vyskytují. Jednou z podoblastí 

bylo zkoumání chování ve škole – kolik dětí mívá různá napomenutí a snížené známky 

z chování. Druhou podoblastí přestupků v chování bylo zhodnocování prohřešků dětí, které 

musela řešit Policie ČR. 

 Třetí oblastí šetření bylo zkoumání perspektiv dětí po odchodu z dětského domova. 

V této oblasti bylo cílem zjistit, co budou dělat děti po dovršení plnoletosti – zda chtějí 

dále setrvat v dětském domově a studovat vybraný obor či zda chtějí okamžitě po dosažení 

osmnácti let odejít. Dalším úkolem této části práce bylo zkoumat, kam děti po odchodu 

z dětského domova půjdou a zda mají vůbec nějakou blízkou osobu, na kterou se vždy 

mohou obrátit a která jim pomůže. Posledním úkolem této části práce bylo zjistit, jak si 

děti představují svůj život po odchodu ze zařízení, jaké jsou jejich životní cíle, čeho chtějí 

dosáhnout a jaká jsou jejich přání do budoucna. 

4.3 Metody šetření 

 V této práci byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Byly sestaveny dva typy 

dotazníků – jeden typ dotazníků byl určen pro mladší děti, tedy děti od 12 do 14 let a druhý 

typ dotazníků byl určen pro děti starší, děti od 15 do 18 let a více (viz. Příloha 1). Oba typy 

dotazníků jsou obsahově stejné, mají shodný počet otázek i význam otázek je stejný. 

Dotazníky se liší pouze minimálně, a to ve formulacích zadání jednotlivých úkolů nebo 

otázek. Dotazníky byly rozděleny na dva typy proto, aby bylo zadání pro děti co nejvíce 

srozumitelné a ulehčilo jim pochopení otázek s ohledem na jejich věk a životní etapu, ve 

které se nacházejí. Všechny otázky v dotazníku byly formulovány s ohledem na možnou 

variabilitu mentální úrovně respondentů.  

 V dotazníku byly děti osloveny průvodním textem, kde byly požádány o vyplnění 

tohoto dotazníku. Děti byly zároveň seznámeny s důvodem vyplňování a byly informovány 

o anonymitě dotazníků. V úvodu dotazníků bylo zjišťováno pohlaví, věk, délku pobytu 

v zařízení a obor, který děti studují nebo budou pravděpodobně studovat po dokončení 

základní školy.  

 Samotný dotazník obsahoval třináct otázek. První a druhý bod dotazníku byl spíše 

úkolem pro děti, kdy měly seřadit dané položky od nejoblíbenější po nejméně oblíbenou. 

Nejprve děti řadily předem dané hodnoty – rodinu, lásku, přátelství, práci, vzdělání, zdraví, 

peníze a mohly doplnit i nějakou další hodnotu, která je pro ně důležitá a ve výčtu daných 
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hodnot se nevyskytuje. V druhém bodě děti řadily stejným způsobem činnosti – sport, 

sledování televize, čtení knih, poslouchání hudby, hraní her na počítači, návštěva divadla či 

kulturních památek, trávení času s rodiči, tetami, trávení volného času s kamarády, 

návštěva klubů a diskoték, pobyt v přírodě a opět děti mohly doplnit nějakou další zálibu, 

která ve výčtu není. 

 Ve třetí otázce bylo zjišťováno, zda děti navštěvují nějaký zájmový kroužek. V této 

otázce respondenti mohli volit mezi odpovědí ano či ne. Pokud odpověděli ano, dále měli 

vyplnit druh kroužku a délku docházení do tohoto kroužku. Čtvrtá otázka byla též 

zaměřená na zájmy dětí. V této otázce mohly děti volit mezi dvěma alternativami podle 

toho, která by byla pro ně atraktivnější. Buď si mohly děti vybrat možnost trávit volný čas 

společným programem s ostatními dětmi připravený vychovatelkou, nebo samostatnou 

vycházku mimo zařízení. Pokud děti volily druhou možnost, měly dále uvést jak, kde a 

s kým by tento volný čas trávily.  

 V Otázkách č. 5, 6 a 7 bylo zkoumáno, jak je to u těchto dětí s kouřením, pitím 

alkoholu a užíváním drog. V této části dotazníku byly kladeny otázky - kolik cigaret denně 

děti vykouří, zda pijí někdy alkohol a zda už někdy zkusily drogu. Děti mohly volit z více 

možností, nebo pokud by jim tyto možnosti nevyhovovaly, mohly doplnit vlastní odpověď 

do kolonky „jiné“. 

 V otázkách č. 8 a 9 byly u dětí zjišťovány problémy v chování. V osmé otázce děti 

odpovídaly, zda měly někdy napomenutí třídního učitele či ředitele a na sníženou známku 

z chování. Děti měly opět výběr z více možností nebo mohly doplnit svou vlastní odpověď 

do kolonky „jiné“. Devátá otázka hledala odpověď na to, zda děti spáchaly něco tak 

závažného, že to musela řešit Policie ČR. Děti měly na výběr odpovědi ano- ne. Pokud děti 

odpověděly ano, dále byl zjišťován přečin, který spáchaly.  

 Otázky č. 10 – 13 byly zaměřeny na budoucnost dětí a jejich představy o ní. První 

z těchto otázek se ptala na to, až děti dosáhnou plnoletosti, zda zůstanou dále v dětském 

domově a dokončí přípravu na povolání nebo zda opustí zařízení hned v osmnácti letech. 

Děti mohly volit mezi variantami „ano, zůstanu a dodělám si školu“, „ne, odejdu hned 

v 18-ti letech“ a „ještě nevím, možná zůstanu“. Otázka jedenáctá se věnovala problému, 

kam děti půjdou, až dětský domov opustí. Děti si mohly vybrat mezi několika možnostmi 

nebo volit „svou“ odpověď. Poslední dvě otázky v dotazníku byly otevřené. První z nich se 

ptala na to, kdo je pro děti jejich blízkou osobou, na kterou se můžou vždy obrátit a která je 



36 
 

vždy vyslechne a pomůže jim. V poslední otázce se měly děti rozepsat o tom, jak si 

představují svůj život po odchodu z dětského domova, jaká jsou jejich přání, cíle a čeho 

chtějí po odchodu z DD dosáhnout. 

4.4 Charakteristika sledovaného souboru 

V této práci byly zkoumány děti z dětských domovů v období dospívání, tedy děti 

ve věku od 12 let do 18 let a starší. Jelikož je tato věková skupina poměrně rozsáhlá, dále 

byly děti děleny na „mladší“ a „starší“. Do skupiny „mladší“ děti byly zařazeny děti ve 

věku 12- 14 let a do skupiny „starší“ děti ve věku 15- 18 let a více. Toto rozdělení bylo 

voleno z důvodu, že vývojová psychologie dělí období dospívání na dvě další podobdobí, 

zhruba od 11-12 roku vymezuje období pubescence a od 15. roku období adolescence. 

Dalším důvodem pro toto rozdělení bylo i rozdělení dle věku v diagnostických ústavech. 

V dětských diagnostických ústavech mají děti do 15 let a v diagnostických ústavech pro 

mládež od 15 let výše.  

Dotazníky byly nejprve zadány dětem v Dětském domově v Kralupech nad 

Vltavou. Z tohoto zařízení bylo získáno 17 dotazníků. Dále byly osloveny další dětské 

domovy – Uherské Hradiště, Pyšely, Sázavu, Dolní Počernice, Ústí nad Labem, Klánovice, 

Nepomuk a Benešov. 

Tab. 1 Sběr dotazníků z jednotlivých dětských domovů 

Název zařízení Způsob zaslání 
dotazníků 

Způsob návratu 
dotazníků 

Počet vrácených 
dotazníků 

Kralupy nad Vlt. zadáno na místě - 17 

Uherské Hradiště poštou (10 ks) poštou 10 

Pyšely e-mailem vyzvednuto osobně 12 

Sázava odvezeno osobně - 0 

Dolní Počernice e-mailem poštou 21 

Ústí nad Labem e-mailem - 0 

Klánovice e-mailem poštou 15 

Nepomuk poštou (10 ks) poštou 10 

Benešov e-mailem poštou 16 

CELKEM   101 
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Tato zařízení byla oslovena z toho důvodu, že jsme měli kontakt na některého 

zaměstnance z daného dětského domova. S tímto zaměstnancem jsme se telefonicky spojili 

a domluvili se na způsobu odeslání dotazníků do zařízení a zpět. Dětským domovům v 

Uherském Hradišti a Nepomuku bylo zasláno 10 dotazníků poštou a všech dvacet se jich 

vrátilo. Dětským domovům Pyšely, Dolní Počernice, Klánovice, Ústí nad Labem a 

Benešov byly zaslány dotazníky e-mailem. Od všech těchto zařízení přišly vyplněné 

dotazníky poštou, z DD Pyšely byly dotazníky vyzvednuty osobně a od DD Ústí nad 

Labem dotazníky doručeny nebyly. Do DD Sázava byly dotazníky dovezeny osobně, ale 

už se je nepodařilo získat zpět. Celkem bylo sesbíráno 101 dotazníků ze sedmi zařízení. 

Tab. 2 Počet respondentů podle věku a pohlaví 

 dívky chlapci celkem 

mladší 23 20 43 

starší 29 29 58 

CELKEM 52 49 101 
 

   

Z celkového počtu 101 respondentů odpovídalo 52 dívek z toho 23 mladších a 29 

starších a 49 chlapců z toho 20 mladších a 29 starších. Celkem bylo 43 mladších dětí, tedy 

dětí ve věku 12 – 14 let a 58 starších dětí, tedy dětí ve věku 15 – 18 let a více. Dětí, které 

již dosáhly osmnácti let, bylo z celkového počtu 7 (7 %), z toho 6 chlapců a 1 dívka.  
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5.   Interpretace výsledků šetření 

Věk dětí při umístění do dětského domova 
Tab. 3 Počet respondentů podle délky strávené v zařízení 

 mladší děti starší děti celkem 

do 1 roku 13 12 25 

do 2 let 4 8 12 

3-5 let 11 16 27 

6-8 let 7 10 17 

9-10 let 7 7 14 

10 a více 1 5 6 

CELKEM 43 58 101 

Z celkového počtu 101 dětí jich ¼ není v dětském domově ještě ani 1 rok. Ze 101 

dětí jich je 64 v dětském domově méně než 5 let (63%). Dětí, které žijí v dětských 

domovech šest let a více, je přibližně 36%. Z těchto údajů vyplývá, že větší část dětí 

přichází do dětských domovů až ve starším věku. Pro větší přehlednost je zde uvedena 

tabulka č. 4.  

Tab. 4 Rozložení respondentů podle věku, kdy byli do DD umístěni 

věk při umístění do 
DD 

mladší děti starší děti celkem 

3-5 let 11 6 17 

6-8 roky 8 7 15 

9-11 let 16 11 27 

12-14 let 8 22 30 

15-16 let - 12 12 

CELKEM 43 58 101 
 

   

Z celkového počtu respondentů do dětského domova přišlo 17 dětí v předškolním 

věku (3-5 let) – tj. 16,9%, 15 dětí ve věku 6-8 let – tj. 14,9%. Nejvíce dětí přišlo do 

zařízení v období mezi 9. až 14. rokem – 57 dětí z celkového počtu (tj. 56,4%). Celkově 

bylo do dětských domovů umístěno z celkového počtu 101 respondentů 84 dětí ve věku 
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povinné školní docházky a starších (tj. 83,2%). Dětí v období dospívání (12-16 let) jich do 

dětských domovů přišlo 42 (tj.41,6%). 

Typy studia a obory dětí 
Tab. 5 Počet dětí podle studovaných (či plánovaných) typů studia 

typ studia mladší děti starší děti celkem 

SŠ s maturitou 17 15 32 

SOŠ 11 16 27 

OU 15 26 41 

VOŠ nebo VŠ --- 0 0 

CELKEM 43 571 100 
 

   

 Všechny mladší děti jsou zatím na základní škole, kde plní povinnou školní 

docházku. U mladších dětí bylo zjišťováno, na jaký typ studia by chtěly po absolvování 

základní školy nastoupit. Výsledky šetření v tomto případě nezjišťovaly objektivní 

skutečnost, ale určitou vizi, přání či pocity těchto dětí, jaký typ studia by si chtěly volit. Ze 

43 mladších dětí by chtělo střední školu s maturitou studovat 17 dětí (tj. 39,5%). 

Z celkového počtu mladších dětí by rádo studovalo střední odbornou školu 11 dětí (tj. 

25,6%). Na odborném učilišti by se rádo vyučilo 15 dětí ze 43 (tj. 34.9%).  

 Starší děti již většinou navštěvují nějaký typ střední školy, nebo pokud jsou ještě na 

základní škole, mají již typ školy vybraný. Tyto výsledky ukazují skutečnost, jaké typy 

škol děti z dětských domovů navštěvují a v jakém procentuálním zastoupení. Ze starších 

dětí studuje nebo se chystá studovat střední školu s maturitou 15 dětí z 57 (tj. 26,3%). 

Střední odbornou školu z těchto dětí studuje nebo bude studovat 16 dětí z 57 (tj. 28,1%). 

Odborné učiliště navštěvuje nebo bude navštěvovat 26 dětí z 57 (tj. 45,6%). Vyšší 

odbornou školu nebo vysokou školu nestuduje nikdo z dotázaných.  

                                     
1 Ze skupiny starších dětí 1 dívka neodpověděla.  
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Tab. 6 Obory, kterým se děti nejvíce věnují nebo chtějí věnovat 

obor mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

kuchař, číšník 4 2 9 7 22 

cukrář 2 2 6 2 12 

kadeřnice 9 0 2 0 11 

truhlář 0 3 0 3 6 

automechanik 0 0 0 5 5 

zedník 0 1 0 2 3 
 

   

Z šetření vyplynulo, že nejvíce preferovaným a navštěvovaným oborem je kuchař, 

číšník, a to jak u chlapců, tak i u dívek. Tento obor by si vybralo nebo již si vybralo 22 dětí 

z celkového počtu (tj. 21,8%). Druhým nejfrekventovanějším oborem je cukrář, kterého 

uvedlo 12 ze 101 dětí (tj. 11,9%). Dalším oblíbeným oborem (ale pouze pro dívky) je 

kadeřnice. Kadeřnici uvedlo z 52 dívek 11 (tj. 21,2%). Dalšími nejčastěji uváděnými obory 

chlapců byl truhlář (12,2% chlapců), automechanik (10,2% chlapců) a zedník (6,1% 

chlapců). Další obory, které děti uvedly, se vyskytovaly pouze jednou či dvakrát.  

U mladších dívek se dále objevovaly obory – módní návrhářka, malířka, tanečnice, 

zpěvačka, činnost v pedagogické oblasti. U mladších chlapců se dále vyskytovaly obory – 

elektrikář, právník, policista, počítačový pracovník, chovatel zvířat, paleontolog, zpěvák a 

tanečník, malíř, instalatér a činnosti se sportovním zaměřením, atd. Starší dívky dále 

uvedly obory – módní návrhářka, sociální pracovnice, ekonomka, zdravotní sestra, 

pečovatelka, prodavačka, modelka, paní pro hlídání dětí, studium gymnázia, apod. Starší 

chlapci uváděly oblasti – studium na obchodní akademii, studium managementu, 

elektrotechnik počítačů, studium na dopravní škole, obráběč kovů, studium na sportovní 

škole, instalatér, klempíř, zámečník. Z celkového počtu dětí jich 10 uvedlo, že zatím neví.  
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Otázka č. 1 - Seřaď hodnoty podle toho, jak jsou pro tebe 
důležité. 
Tab. 7 Otázka č. 1 – RODINA 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 15 12 16 12 55 

2. 6 6 5 4 21 

3. 1 0 1 2 4 

4. 1 0 3 0 4 

5. 0 1 1 2 4 

6. 0 1 0 3 4 

7. 0 0 2 5 7 

8. 0 0 0 0 0 

CELKEM 23 20 282 283 99 
 

   

 Respondenti z daných hodnot nejvíce preferují rodinu. Více než polovina dětí 

(55,6%) uvedla hodnotu rodiny na prvním místě. Na prvních dvou místech rodinu zařadilo 

76 dětí z 99 (tj. 76,8%). Nejvíce preferují hodnotu rodiny mladší děti, které až na dvě 

dívky a dva chlapce uvedly rodinu na první dvě pozice (na prvních dvou příčkách má 

rodinu 90,7% mladších dětí). Starší děti uvedly rodinu na prvních dvou pozicích v 66,1%. 

Na posledních dvou místech uvedlo rodinu celkem 7 dětí z 99 (tj. 7,1%), a vždy to 

byly starší děti. Dvě děti tuto hodnotu neuvedly vůbec. Tyto dvě děti nejsou do tabulky 

zahrnuty, protože nejde předpokládat, zda pouze opomněly tyto hodnoty zařadit nebo zda 

je pro ně tato hodnota tak nízko, že ji nechtěly zařadit ani na poslední místo. Takto bylo 

postupováno i u dalších hodnot a v otázce č. 2 u zájmů. 

                                     
2 Jedna starší dívka do svých hodnot rodinu vůbec nezařadila 
3 Jeden starší chlapec nezvládl vůbec vyplnit tuto otázku 
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Tab. 8 Otázka č. 1 – PŘÁTELSTVÍ 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

tarší 
chlapci 

celkem 

1. 2 0 0 1 3 

2. 4 5 3 7 19 

3. 4 3 7 3 17 

4. 4 8 4 3 19 

5. 3 1 3 8 15 

6. 3 2 6 2 13 

7. 3 1 5 4 13 

8. 0 0 0 0 0 

CELKEM 23 20 284 285 99 
 

   

 Hodnota přátelství je pro tyto děti také velmi důležitá. Děti ji nejvíce uváděly na 

druhém až čtvrtém místě, i když u hodnoty přátelství bylo rozložení rozmělněné mezi 

prvních 7 pozic. V první polovině žebříčku (1. - 4. místo) hodnotu přátelství uvedlo 58 dětí 

z 99 (tj. 58,6%). Na poslední místo tuto hodnotu neumístil nikdo.  

Tab. 9 Otázka č. 1 – LÁSKA 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 1 2 2 5 10 

2. 0 4 5 5 14 

3. 9 5 3 7 24 

4. 5 0 10 7 22 

5. 3 4 5 1 13 

6. 4 1 2 0 7 

7. 1 2 1 2 6 

8. 0 2 0 1 3 

CELKEM 23 20 286 287 99 
 

   

                                     
4 Jedna starší dívka do svých hodnot přátelství vůbec nezařadila 
5 Jeden starší chlapec nezvládl vůbec vyplnit tuto otázku 
6 Jedna starší dívka do svých hodnot lásku vůbec nezařadila 
7 Jeden starší chlapec nezvládl vůbec vyplnit tuto otázku 
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 Hodnota lásky se u dětí objevovala též převážně v horní polovině žebříčku. Na 

prvních čtyřech příčkách tuto hodnotu uvedlo 70 dětí z 99 (tj. 70,7%). Naopak na 

posledních dvou příčkách lásku uvedlo pouze 9 dětí z 99 (tj.9,1%).  

Tab. 10 Otázka č. 1 – PRÁCE 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladí 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 0 0 1 1 2 

2. 1 0 2 3 6 

3. 4 4 4 4 16 

4. 2 2 8 4 16 

5. 8 5 6 8 27 

6. 3 8 6 5 22 

7. 3 1 2 3 9 

8. 2 0 0 0 2 

CELKEM 23 20 29 288 100 
 

   

 Hodnotu práce děti nejvíce zařazovaly až na páté a šesté místo – 49 dětí ze 100 

(49%). Tato hodnota se objevovala převážně ve středu žebříčku (3. - 6. místo), a to v 81%. 

Na první dvě pozice ji zařadilo pouze 8 dětí ze 100 (tj. 8%), na posledních dvou místech se 

objevila 11 krát (11%). Na prvních čtyřech místech práci mělo 40 % dětí. Na poslední čtyři 

místa práci zařadilo 60% dětí. Hodnota práce u dětí spadá v důležitosti převážně do druhé 

poloviny žebříčku. 

                                     
8 Jeden starší chlapec nezvládl vůbec vyplnit tuto otázku 
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Tab. 11 Otázka č. 1 – VZDĚLÁNÍ 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 1 0 1 4 6 

2. 0 0 3 4 7 

3. 4 2 8 4 18 

4. 4 7 2 4 17 

5. 4 3 8 5 20 

6. 7 4 5 4 20 

7. 3 4 1 2 10 

8. 0 0 1 1 2 

CELKEM 23 20 29 289 100 
 

   

 Hodnotu vzdělání též děti řadily nejvíce na 5. a 6. místo (40% dětí). Tato hodnota 

se objevovala převážně ve střední části žebříčku (3. až 6. místo), a to v 75%. Na první dvě 

pozice ji zařadilo pouze 13 dětí ze 100 (tj. 13%), na posledních dvou místech se objevila 

12 krát (12%). Na prvních čtyřech místech vzdělání mělo 48 % dětí. Na poslední čtyři 

místa vzdělání zařadilo 52% dětí. Hodnota vzdělání u dětí též spadá v důležitosti převážně 

do druhé poloviny žebříčku. 

Tab. 12 Otázka č. 1 – ZDRAVÍ 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší dívky starší 
chlapci 

celkem 

1. 4 6 6 6 22 

2. 11 3 10 3 27 

3. 1 4 5 6 16 

4. 4 2 2 4 12 

5. 0 2 1 3 6 

6. 3 3 5 4 15 

7. 0 0 0 2 2 

8. 0 0 0 0 0 

CELKEM 23 20 29 2810 100 
 

   

                                     
9 Jeden starší chlapec nezvládl vůbec vyplnit tuto otázku 
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 Velký důraz kladou děti i na hodnotu zdraví, kterou nejvíce umisťovaly na první 

dvě příčky (v 49%). Na 1. - 4. místo umístilo hodnotu zdraví 77 dětí ze 100 (77%). Na 5. – 

7. místo tuto hodnotu umístilo zbylých 23 %. Na poslední místo zdraví nezařadil nikdo.  

Tab. 13 Otázka č. 1 – PENÍZE 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 0 1 2 0 3 

2. 1 0 0 1 2 

3. 0 3 2 2 7 

4. 3 2 1 5 11 

5. 5 2 3 1 11 

6. 2 1 5 10 18 

7. 9 9 16 9 43 

8. 3 2 0 0 5 

CELKEM 23 20 29 2811 100 
 

   

 Nejníže hodnotí děti peníze, které nejčastěji řadily až na 7. místo (43%). Na první 

dvě pozice peníze zařadilo pouze 5 dětí ze 100 (5%). Na prvních čtyřech místech se tato 

hodnota objevila pouze v 23%, zatímco na posledních čtyřech příčkách ji uvedlo 77 % dětí. 

 Kdybychom seřadily zadané hodnoty podle procentuálních odpovědí dětí, na 

prvním místě by se objevila rodina, dále zdraví, pak by následovala láska a v těsném 

pořadí za ní přátelství. Poté by se na žebříčku hodnot objevilo vzdělání, práce a na úplný 

konec děti zařadily peníze.  

                                                                                                             
10 Jeden starší chlapec nezvládl vůbec vyplnit tuto otázku 
11 Jeden starší chlapec nezvládl vůbec vyplnit tuto otázku 
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Tab. 14 Otázka č. 1 – JINÉ HODNOTY, KTERÉ DĚTI SAMY UVDELY 

pořadí počet uvedené hodnoty 

1. 1 bydlení 

2. 0 --- 

3. 0 --- 

4. 0 --- 

5. 3 bydlení, byt, basket 

6. 0 --- 

7. 4 oblečení (styl), počítač, tanec, štěstí 

8. 15 vzhled, sex (2x), drogy, koníčky (2x), zábava, sport, 
svoboda, dům, kamarádi, počítač, sranda, zábava, zvíře 

CELKEM 23  

Děti mohly uvést i další svou hodnotu, kterou považují za důležitou. Z celkových 

100 dětí, které tuto otázku vyplnily alespoň částečně, možnost využilo pouze 23 dětí – tj. 

23% (4 mladší dívky, 7 mladších chlapců, 5 starších dívek a 7 starších chlapců). Nejčastěji 

„svou“ hodnotu děti umisťovaly na poslední příčku (15 z 23 dětí – 65,2%). Mezi dalšími 

hodnotami se objevily sedmkrát zájmové aktivity jako sport a počítače, čtyřikrát bydlení, 

třikrát zábava a legrace, dvakrát hodnota vzhledu (stylu), dvakrát se objevil sex, jednou 

drogy, kamarádi, svoboda, štěstí a zvíře. 
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Otázka č. 2 - Seřaď činnosti, které nejraději děláš/ bys rád dělal/a 
ve svém volném čase (podle oblíbenosti) 
Tab. 15 Otázka č. 2 – SPORT 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 5 8 3 12 28 

2. 2 6 3 5 16 

3. 5 1 2 4 12 

4. 3 3 3 0 9 

5. 2 0 2 3 7 

6. 2 0 4 1 7 

7. 2 0 3 2 7 

8. 0 1 1 0 2 

9. 0 0 4 1 5 

10. 1 1 4 0 6 

11. 0 0 0 1 1 

CELKEM 2212 20 29 29 100 
 

   

Jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit dětí je sport. Tuto aktivitu uvedlo 

na prvním místě 28 dětí ze 100. Nejvíce se sport objevoval na předních pozicích u chlapců. 

Celkově ho na první tři místa zařadilo 56% dětí. Na 1. -5. místo sport umístilo 72 dětí ze 

100. Naopak do druhé půlky žebříčku ho zařadilo pouze 28% dětí.  

Mladší dívky sport uváděly většinou na prvních pěti místech (77,3% mladších 

dívek). Mladší chlapci sport zařadily ve většině do 4. místa tabulky (90% mladších 

chlapců). U starších dívek byla tato aktivita rovnoměrně rozložená mezi téměř všechny 

pozice žebříčku. Většina starších dívek zařadila sport až na 6. - 10. místo, i když díky 

rozložení umístění byl rozdíl mezi první polovinou (44,8%) a druhou polovinou (55,2%) 

žebříčku minimální. Starší chlapci sport ve 12 případech zvolili jako první nejoblíbenější 

aktivitu (41,4%). Starší chlapci uvedli sport nejčastěji na 1. – 5. místě, a to v 82,8%. 

                                     
12 Jedna mladší dívka vůbec nedoplnila sport do svých činností 
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Tab. 16 Otázka č. 2 – SLEDOVÁNÍ TV 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 0 2 0 4 6 

2. 4 1 3 3 11 

3. 1 0 3 4 8 

4. 2 2 7 3 14 

5. 5 3 6 3 17 

6. 4 4 2 6 16 

7. 4 1 4 1 10 

8. 0 3 3 2 8 

9. 1 2 0 1 4 

10. 0 1 1 0 2 

11. 0 0 0 2 2 

CELKEM 2113 1914 29 29 98 
 

   

 Aktivita sledování televize je též oblíbenou činností dětí. Na prvních pěti místech ji 

zařadilo 56 dětí z 98 (tj. 57,1%). Nejvíce se tato činnost objevovala zhruba na 4. - 7. místě 

– v 58,2% případů. Na 6. a nižším místě tuto činnost zvolilo 42,9% dětí. Na posledních 

čtyřech místech se sledování televize objevilo pouze u 16 dětí z 98 (tj. 16,3%). 

 U dívek se tato činnost neobjevila ani jednou na prvním místě. Od druhého místa 

bylo sledování televize obsazeno v tabulce rozloženě. Většina mladších dívek tuto činnost 

uvedla nejhůře na 7. místě (v 95,2%). Starší dívky (kromě jedné) uvedly tuto činnost 

nejhůře do 8. místa. Nejvíce se sledování televize objevovalo u starších dívek na 4. a 5. 

místě (v 44,8%). U chlapců se sledování televize objevovalo rozloženě v celé tabulce. U 

Mladších chlapců se tato činnost objevila na 1. -5. místě 9 krát z 19 (tj. 47,4%), u starších 

chlapců se na prvních pěti místech objevila 17 krát z 29 (tj. 58,6%). 

                                     
13 Dvě mladší dívky vůbec nedoplnily sledování televize do svých činností 
14 Jeden mladší chlapec nezařadil sledování televize do svých činností 
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Tab. 17 Otázka č. 2 – ČTENÍ KNIH 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 1 2 4 0 7 

2. 2 0 1 2 5 

3. 2 4 3 5 14 

4. 4 1 3 3 11 

5. 3 0 2 2 7 

6. 2 4 3 1 10 

7. 1 2 3 1 7 

8. 1 1 3 2 7 

9. 4 2 5 2 13 

10. 2 3 0 2 7 

11. 0 0 2 9 11 

CELKEM 2215 1916 29 29 99 
 

   

 Čtení knih se celkově objevovalo rozloženě v celé tabulce. Do pátého místa se tato 

činnost objevila u 44 dětí z 99 (tj. 44,4%). Na 6. – 11. místě se objevila u 45 dětí z 99 (tj. 

45,5%). Nejvíce se tato činnost objevila na 3., 4., 9. a 11. místě, tudíž o této činnosti nelze 

říci, zda je spíše oblíbená či nikoli, zde záleží na každém dítěti, jak se k tomuto zájmu 

staví.  

 Z mladších dívek jich 12 (54,5%) umístilo čtení knih na prvních pět příček a 10 

dívek (45,5%) na zadní pozice (6. a nižší). U všech ostatních skupin (starších dívek a 

chlapců a mladších chlapců) převažovalo umístění do druhé poloviny žebříčku. Na 

předních pět míst čtení knih umístilo 7 z 19 mladších chlapců (36,8%) a do druhé poloviny 

12 z 19 mladších chlapců (63,2%). Ze starších dívek tento zájem umístilo 13 z 29 do 

pátého místa (44,8%) a na 6. a nižší příčku 16 z 29 (55,2%). Ze starších chlapců na přední 

místa (1. - 5. místo) tento zájem umístilo 12 z 29 chlapců (41,4%) a na zadní místa 17 z 29 

(58,6%). 

 

                                     
15 Jedna mladší dívka vůbec nedoplnila čtení knih do svých činností 
16 Jeden mladší chlapec nezařadil čtení knih do svých činností 
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Tab. 18 Otázka č. 2 – POSLECH HUDBY 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 2 2 11 3 18 

2. 4 5 5 8 22 

3. 4 1 4 4 13 

4. 3 2 2 5 12 

5. 3 2 4 4 13 

6. 3 2 0 2 7 

7. 2 1 1 1 5 

8. 1 2 0 1 4 

9. 0 1 1 0 2 

10. 0 1 0 1 2 

11. 0 0 1 0 1 

CELKEM 2217 1918 29 29 99 
 

   

 Poslech hudby je velmi oblíbeným zájmem dětí z dětských domovů. Velmi výrazně 

se objevoval na předních pozicích žebříčku. Celkově tento zájem na 1. - 5. místě uvedlo 78 

dětí z celkového počtu 99 (tj. 78,8%). Na zadních pozicích (6. - 11. místo) se tento zájem 

objevil pouze v 21,2%, přičemž na posledních třech místech se objevil pouze v 5 případech 

(tj. 5,1%). 

 U mladších dětí je tato záliba rozložená do celé tabulky, i když většina respondentů 

ji zařadila do první poloviny žebříčku. U starších dívek se poslech hudby nejvíce objevoval 

na prvním místě – u 11 starších dívek z 29 (tj. 37,9%). Dále se u starších dívek objevoval 

většinou do 5. místa (u 26 z 29 dívek – tj. 89,7%). U starších chlapců se tato záliba 

nejčastěji objevila na druhém místě, celkově se však objevovala většinou do 6. místa (u 26 

z 29 chlapců – tj. 89,7%).  

                                     
17 Jedna mladší dívka vůbec nedoplnila poslech hudby do svých činností 
18 Jeden mladší chlapec nezařadil poslech hudby do svých činností 
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Tab. 19 Otázka č. 2 – HRA NA POČÍTAČI 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 0 1 0 1 2 

2. 1 2 1 2 6 

3. 2 4 2 4 12 

4. 3 1 3 5 12 

5. 1 5 1 3 10 

6. 1 2 2 3 8 

7. 1 3 2 3 9 

8. 7 0 8 3 18 

9. 2 2 2 1 7 

10. 4 0 7 1 12 

11. 0 0 1 3 4 

CELKEM 2219 20 29 29 100 
 

   

 Hra na počítači je spíše méně oblíbená aktivita dětí. Na prvních pěti pozicích se 

objevuje u 42 dětí ze 100, na 6. a nižším místě se hra na počítači objevila u 58% dětí. 

Celkově je řazení této aktivity rozložené v celé tabulce. 

 Tato aktivita je oblíbená především více u chlapců než u dívek. Většina chlapců jí 

zařadila do na prvních pět míst (28 ze 49 chlapců – 57,1%). Dívky tuto činnost řadily spíše 

na zadní pozice. Do druhé části žebříčku ji zařadilo 37 z 51 dívek – 72,5%.  

                                     
19 Jedna mladší dívka vůbec nedoplnila hraní na počítači do svých činností 
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Tab. 20 Otázka č. 2 – NÁVŠTĚVA DIVADEL, KULTURNÍCH PAMÁTEK 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 0 0 0 1 1 

2. 1 0 1 0 2 

3. 1 0 0 0 1 

4. 0 0 2 2 4 

5. 0 3 4 1 8 

6. 4 0 5 3 12 

7. 2 4 4 1 11 

8. 4 2 2 2 10 

9. 4 4 3 6 17 

10. 3 4 8 6 21 

11. 2 2 0 7 11 

CELKEM 2120 1921 29 29 98 
 

   

 Návštěva divadel a jiných kulturních památek není příliš oblíbeným zájmem dětí. 

Z celkového počtu 98 dětí, které tuto činnost zahrnuly do žebříčku svých oblíbených 

aktivit, pouze jeden starší chlapec ji zařadil na první místo. Celkově ji na první tři místa 

umístily 4 děti. Na první příčky (1. - 5. místo) tuto aktivitu uvedlo pouze 16 dětí (tj. 16,3% 

dětí). Naopak na zadní pozice (6. - 11. místo) návštěvu divadel a jiných kulturních památek 

zařadilo 82 dětí (tj. 83,7%). Celkově tuto činnost děti řadily nejvíce až na 9. a 10. místo.  

 Mladší dívky tuto aktivitu řadily ve většině případů rozloženě až na zadní pozice (6. 

– 11. místo) – 19 z 21 mladších dívek (tj. 90,5%). U mladších chlapců se návštěva divadel 

a kulturních památek objevovala až od 5. místa níže (na prvních čtyřech příčkách tuto 

aktivitu neuvedl žádný z mladších chlapců). Starší dívky tuto činnost řadily též spíše na 

posledních šest pozic (22 z 29 starších dívek- tj. 75,9%), nejvíce ji řadily na 10. místo (8 

z 29 starších dívek – tj. 27,6%). Většina starších chlapců zařadilo tuto činnost až na 

poslední tři místa – 19 z 29 starších chlapců (tj. 65,5%). 

                                     
20 Dvě mladší dívky vůbec nedoplnily návštěvu divadel a kulturních památek do svých činností 
21 Jeden mladší chlapec vůbec nedoplnil návštěvu divadel a kulturních památek do svých činností 
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Tab. 21 Otázka č. 2 – TRÁVENÍ ČASU S RODIČI, TETAMI 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 8 4 11 2 25 

2. 1 4 0 2 7 

3. 2 1 7 1 11 

4. 3 3 1 1 8 

5. 1 2 2 2 7 

6. 1 0 3 3 7 

7. 3 2 3 4 12 

8. 2 0 1 2 5 

9. 1 1 1 3 6 

10. 0 2 0 3 5 

11. 0 0 0 6 6 

CELKEM 2222 1923 29 29 99 
 

   

 Celkově děti rády tráví svůj čas s rodiči či tetami z dětských domovů. Z celkového 

počtu dětí, které na tuto otázku odpověděly, jich 25 (z 99) zařadilo tuto aktivitu na první 

místo (tj. 25,3%). Na 1. - 5. místo ji zařadilo 58 dětí (tj. 58,6%), na posledních šest pozic 

zbylých 41 dětí (tj. 41,4%). 

 Mladší děti a starší dívky uvedly trávení času s rodiči a tetami většinou na prvních 

pěti příčkách. U starších chlapců to bylo naopak. Mladší dívky tuto aktivitu zařadily na 

prvních pět míst 15 krát z 22 (tj. 68,2%). Mladší chlapci měli tuto činnost v první polovině 

žebříčku ve 14ti případech z 19 (tj. 73,7%). U starších dívek se trávení času s rodiči a 

tetami objevilo na prvních pěti pozicích v 21 případech z 29 (tj. 72,4%). U starších chlapců 

to bylo přesně naopak než u starších dívek – 21 starších chlapců zahrnulo tuto činnost až 

do druhé části žebříčku (72,4%), pouze 8 jich tuto aktivitu mělo v první části žebříčku.  

                                     
22 Jedna mladší dívka vůbec nedoplnila trávení čas s rodiči, tetami do svých činností 
23 Jeden mladší chlapec vůbec nedoplnil trávení čas s rodiči, tetami do svých činností 
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Tab. 22 Otázka č. 2 – TRÁVENÍ ČASU S KAMARÁDY 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 7 1 4 0 12 

2. 5 2 7 10 24 

3. 3 3 3 5 14 

4. 4 6 3 5 18 

5. 0 2 4 2 8 

6. 2 3 2 4 11 

7. 2 0 4 3 9 

8. 0 2 1 0 3 

9. 0 0 0 0 0 

10. 0 0 0 0 0 

11. 0 0 1 0 1 

CELKEM 23 1924 29 29 100 
 

   

 Trávení volného času s kamarády je velmi oblíbenou činností dětí. Většina dětí ji 

uvedla do pátého místa – 76 ze 100 (76%). Na posledních čtyřech místech ji uvedlo pouze 

4% dětí.  

82,6% mladších dívek uvedlo tuto činnost nejhůře do 4. místa. Na posledních 

čtyřech místech ji neuvedla žádná mladší dívka. Mladší chlapci nejčastěji (v 89,5%) 

uváděli tuto aktivitu nejhůře do 6. místa. Starší dívky nejvíce trávení času s kamarády 

uváděly na prvních dvou místech (v 38%), nejhůře do sedmého místa ji uvedlo 93,1%. 

Nejvíce starších chlapců uvedlo tuto činnost na druhém místě v tabulce – u 10 z 29 (tj. 

34,5%). Všech 29 chlapů trávení času s kamarády uvedlo nejhůře do 7. místa. 

                                     
24 Jeden mladší chlapec vůbec nedoplnil trávení času s kamarády do svých činností 
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Tab. 23 Otázka č. 2 – NÁVŠTĚVA KLUBŮ A DIKOTÉK 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 0 0 0 0 0 

2. 2 1 1 0 4 

3. 1 2 1 2 6 

4. 0 1 3 2 6 

5. 3 3 4 2 12 

6. 1 0 2 4 7 

7. 0 2 2 4 8 

8. 3 1 3 4 11 

9. 1 3 7 2 13 

10. 9 4 4 3 20 

11. 2 2 2 6 12 

CELKEM 2225 1926 29 29 99 
 

   

 Návštěva klubů a diskoték nepatří mezi oblíbené činnosti dětí. Na první místo tuto 

aktivitu nezařadilo žádné z dětí. Na prvních pět pozic tento zájem začlenilo 28 z 99 (tj. 

28,3%). Nejvíce dětí tuto činnost umístilo na 10. místo (20,2%). Do druhé části žebříčku 

návštěvu klubů a diskoték zařadilo 71 z 99 dětí (tj. 71,7%). 

 Na prvních pět pozic tuto aktivitu zařadilo pouze 6 z 22 (tj.27,3%) mladších dívek, 

7 z 19 (tj.36,8%) mladších chlapců, 9 z 29 (tj. 31%) starších dívek a 6 z 29 (tj. 20,7%) 

starších chlapců. Z těchto čtyř skupin dětí je tato činnost nejvíce oblíbená u mladších 

chlapců, zatímco u starších chlapců je nejméně oblíbená. 

                                     
25 Jedna mladší dívka vůbec nedoplnila návštěvu diskoték a klubů do svých činností 
26 Jeden mladší chlapec vůbec nedoplnil návštěvu diskoték a klubů do svých činností 
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Tab. 24 Otázka č. 2 – POBYT V PŘÍRODĚ 

POŘADÍ mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

1. 1 0 0 2 3 

2. 2 0 2 0 4 

3. 2 4 1 0 7 

4. 1 1 0 3 5 

5. 4 0 2 3 9 

6. 1 5 4 2 12 

7. 3 2 3 2 10 

8. 4 3 8 5 20 

9. 5 3 4 4 16 

10. 0 1 5 3 9 

11. 0 0 0 5 5 

CELKEM 23 1927 29 29 100 
 

   

 Pobývání v přírodě též není pro děti příliš oblíbenou činností. Nejčastěji tuto 

aktivitu řadí až na osmé a deváté místo (v 36%). Na prvních pět pozic tento zájem zařadilo 

pouze 28 dětí ze 100. Na posledních šesti místech ji uvedlo zbylých 72% dětí. Většina dětí 

zařadila pobyt v přírodě zhruba do druhé třetiny žebříčku (na 6. -9. místo) – 58% dětí. 

 Mladší dívky řadily pobyt v přírodě spíše do spodního středu žebříčku, na poslední 

dvě místa tuto činnost nezařadila žádná z nich. Mladší chlapci tuto aktivitu vůbec 

nezařadili na první dvě místa a na poslední jedenácté místo. Umístění pobytu v přírodě 

mladší chlapci rozložili do zbývajících středních polí tabulky. Starší dívky umístily tuto 

aktivitu rozloženě na příčky žebříčku kromě první a poslední. Starší chlapci umisťovali 

tento zájem ve většině případů (kromě dvou chlapců) rovnoměrně od čtvrtého místa dále. 

                                     
27 Jeden mladší chlapec vůbec nedoplnil pobyt v přírodě do svých činností 
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Tab. 25 Otázka č. 2 – JINÉ ČINNOSTI, KTERÉ DĚTI SAMY UVDELY 

pořadí počet uvedená činnost 

1. 2 Trávení času s láskou, tanec 

2. 0 --- 

3. 1 Gaučing 

4. 1 Být venku s přítelkyní 

5. 1 Internet 

6. 2 Pozorování koček, chytání ryb 

7. 1 Flirtování s holkami 

8. 1 Pobyt v cizině 

9. 3 Lovit hady, ještěrky, luštění křížovek, volný čas 

10. 0 --- 

11. 8 Kroužky, být doma u rodičů, vstávání do školy, psaní 
dopisů, kluci, učení, práce, tanec+ plavání 

CELKEM 20  

Děti měly možnost uvést ještě další činnosti, které jsou jejich oblíbené a měly je 

zařadit na příslušné místo v žebříčku. Ze 100 dětí, které tuto otázku vyplnily, jich tuto 

možnost využilo jen 20 (tj. 20%). Většina z nich umístila další činnost až na poslední 

jedenáctou příčku (40%). Z 20 dětí kolonku „jiné“ vyplnilo 5 mladších dívek, 4 mladší 

chlapci, 5 starších dívek a 6 starších chlapců.  

Ty děti, které vyplnily „jiné“ na 1. - 9. místě, vyplnily své další zájmy a doplnily je 

podle toho, jak jsou pro ně důležité. U dětí, které daly svůj zájem na 11. příčku, není ve 

všech případech zřejmé, zda je to další činnost, kterou rády dělají, nebo je to nejvíce 

neoblíbená činnost. V tomto ohledu některé děti zřejmě nepochopily zadání. „Vstávání do 

školy“, „učení“ či „práce“ jsou činnosti, které jsou nejspíše u dětí neoblíbené. Zatímco 

„psaní dopisů“, „kluci“, „tanec a plavání“ jsou naopak zřejmě oblíbené činnosti dětí. U 

dalších zájmů v poslední kolonce nelze oblíbenost s jistotou určit.  
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Otázka č. 3 -  Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? Jaký a jak 

dlouho? 
Tab. 26 Otázka č. 3 – Návštěvy zájmových kroužků 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

ANO 20 16 7 11 54 

NE 3 4 22 18 47 

CELKEM 23 20 29 29 101 

Z celkového počtu 101 dětí jich 54 navštěvuje nějaký zájmový kroužek, 47 žádný 

kroužek nenavštěvuje. Mladší děti navštěvují organizované zájmové aktivity mnohem více 

než starší děti. Z mladších dívek jich kroužky navštěvuje 20 z 23 (tj. 87%), z mladších 

chlapců 16 z 20 (tj. 80%). Zájmový kroužek navštěvuje pouze 7 z 29 starších dívek (tj. 

24,1%). Ze starších chlapců 11 z 18 (tj. 37,9%). 

Tab. 27 Otázka č. 3 – Druhy zájmových aktivit dětí 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

sportovní aktivity 8 16 2 10 36 

výtvarná a umělecká činnost 3 1 2 0 6 

taneční aktivity 5 0 2 0 7 

hudební kroužky 4 0 0 0 4 

počítačové kroužky 2 0 0 1 3 

jazykové kroužky  1 0 0 0 1 

vaření 0 3 0 0 3 

modeling 3 0 1 0 4 

CELKEM 26 20 7 11 64 
 

   

 Celkem 54 dětí se věnuje nějaké činnosti, na kterou dochází na nějaký zájmový 

kroužek. Některé děti navštěvují více kroužků najednou, proto celkem tyto děti uvedly 64 

aktivit. Z 64 uvedených aktivit jich je 36 sportovních (56,3%). Sportu se nejvíce věnují 

chlapci – mladší chlapci uvedli 16 krát sport z 20 uvedených aktivit (80%) a starší chlapci 

uvedli 10 krát sportovní činnost z 11 celkových aktivit (90,9%). U chlapců se nejvíce 
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objevují sporty jako fotbal, basketbal, bojové sporty (kickbox, taekwondo), ale také florbal, 

atletika, nohejbal nebo ragby. Dívky se též hodně věnují sportu, ale oproti chlapcům mají 

rozmanitější druhy aktivit. Z 26 aktivit jich mladší dívky uvedly 8 sportovních (tj. 30,8%). 

Starší dívky z celkových 7 aktivit uvedly 2 sportovní (tj. 28,6%).  

 Dále se objevovala výtvarná a umělecká činnost (keramika, výtvarný kroužek, 

dramatický kroužek) – 6 krát z 64 (tj.9,4%), taneční aktivity (hip-hop, orientální a břišní 

tance, latinsko-americké tance) u dívek – 7 krát z 64 (tj. 10,9%), hudební kroužky u 

mladších dívek – 4 krát z 64 (tj. 6,3%), počítačové kroužky – 3 krát z 64 (tj.4,7%), u jedné 

mladší dívky jazykový kroužek, kroužek vaření u mladších chlapců -3 krát z 64 (tj. 4,7%) a 

modeling u dívek – 4 krát z 64 (tj. 6,3%). 

Tab. 28 Otázka č. 3 – Délka docházení do zájmového kroužku 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

do 2 měsíců 4 1 1 1 7 

do 6 měsíců 5 1 0 5 11 

do 1 roku 2 6 3 0 11 

do 2 let 6 7 1 2 16 

 do 4 let 4 3 1 1 9 

4 a více let 0 1 0 2 3 

CELKEM 21 19 6 11 57 
 

   

 Délku docházení do zájmových kroužků uvedly děti celkem 57krát. Některé děti 

neuvedly délku vůbec, některé děti uvedly jen u jedné své aktivity (pokud jich měly více), 

proto se neshoduje celkový počet navštěvovaných kroužků a počet uváděné délky 

docházení do těchto kroužků.  

  Z celkových 57 jich 7 navštěvuje daný kroužek méně než dva měsíce (tj. 12,3%). 

Od dvou měsíců do šesti měsíců trvá délka navštěvování kroužku v 11 případech (tj. 

19,3%), od šesti měsíců do 1 roku je návštěvnost kroužků též v 11 případech (tj. 19,3%). 

Více než rok a méně než dva roky navštěvují děti kroužek v 16 případech z 57 (tj. 28,1%), 

2-4 roky dochází do zájmových kroužků děti v 9ti případech (tj. 15,7%) a více než 4 roky 

pouze ve 3 případech (tj. 5,3%). Celkově tedy děti dochází na zájmové kroužky nejčastěji 

méně než 2 roky, a to v 78,9% (uvedlo 45 dětí z 57) 
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Otázka č. 4 – Kdyby sis ve svém volném čase mohl/a vybrat mezi 
dvěma možnostmi, kterou bys zvolil/a? 
Tab. 29 Otázka č. 4 – Volba volného času 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

Společný program s ostatními dětmi 
připravený vychovatelkou 

5 5 5 3 18 

Samostatnou vycházku mimo 
zařízení 

18 15 24 26 83 

CELKEM 23 20 29 29 101 

Ve čtvrté otázce mohly děti volit mezi dvěma variantami. První variantou bylo 

trávit svůj volný čas společným programem s ostatními dětmi připravený vychovatelkou, 

druhou možností, jak trávit volný čas, bylo jít na samostatnou vycházku mimo zařízení. 

Většina dětí zvolila druhou variantu. Na samostatnou vycházku by raději šlo 83 dětí ze 101 

(tj. 82,2%). 

Tab. 30 Otázka č. 4 – S kým by děti trávily volný čas na samostatné vycházce 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

s rodinou 6 4 9 1 20 

s kamarády 13 11 14 18 56 

s partnerem 1 0 5 4 10 

sám 0 1 0 0 1 

CELKEM 20 16 28 23 87 
 

   

Dětí, které si vybraly druhou možnost, jsem se dále ptala jak, kde a s kým by chtěly 

volný čas na samostatné vycházce trávit. Minimálně děti uváděly „jak“ a „kde“ by čas 

trávily, většinou se zabývaly otázkou „s kým“. Párkrát se na otázku „jak“ a kde“ objevily 

odpovědi jako „jen tak se procházet“, „ve městě“, „v parku“, „venku“, „hrát fotbal“, 

„pročistit si hlavu“, apod. Na otázku „s kým“ některé děti neodpověděly, některé uvedly 

více osob, proto se přesně neshoduje počet dětí, které zvolily druhou variantu, s počtem 

odpovědí na otázku „s kým“.  
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Z 87 odpovědí jich 56 (tj. 64,4%) odpovědělo, že by nejraději trávily volný čas na 

samostatné vycházce s kamarády, 20 (tj. 23%) s rodinou, 10 (tj. 11,5%) s partnerem a 1 

(tj.1,1%) sám.  

 S kamarády by nejraději trávilo samostatnou vycházku 13 z 20 mladších dívek (tj. 

65%), 11 z 16 mladších chlapců (tj. 68,8%), 14 z 28 starších dívek (tj. 50%) a 18 z 23 

starších chlapců (tj. 78,3%). 

 S rodinou by rádo trávilo čas 6 z 20 mladších dívek (tj. 30%), 4 z 16 mladších 

chlapců (tj. 25%), 9 z 28 starších dívek (tj. 32,1%) a jen 1 z 23 starších chlapců (4,3%). 

 S partnerem by většinou volný čas na samostatné vycházce trávily starší děti – 5 

starších dívek a 4 starší chlapci z 51 starších dětí (tj. 17,6%). 
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Otázka č. 5 – Kolik cigaret denně vykouříš? 
Tab. 31 Otázka č.5 – Kouření u dětí z dětských domovů 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

vůbec nekouřím 16 16 9 5 46 

kouřím jen velmi zřídka, 
příležitostně 

4 3 0 1 8 

kouřím pravidelně do 3 
cigaret denně 

0 0 0 1 1 

kouřím pravidelně do 5 
cigaret denně 

1 0 7 6 14 

kouřím pravidelně do 10 
cigaret denně 

0 1 5 11 17 

kouřím pravidelně více než 10 
cigaret denně 

0 0 7 4 11 

jiné: 228 0 129 130 4 

CELKEM 23 20 29 29 101 
 

   

Z celkového počtu 101 dětí jich 46 uvedlo (tj. 45,5%), že vůbec nekouří. Tato 

odpověď se nejvíce objevovala u mladších dětí – 32 ze 43 mladších dětí vůbec nekouří (tj. 

74,4%). U starších dětí se tato odpověď objevuje již méně – 14 z 58 starších dětí vůbec 

nekouří (tj. 24,1%). Z počtu 101 dětí jich 8 kouří jen velmi zřídka či příležitostně (tj. 

7,9%), 1 kouří do 3 cigaret denně (tj. 1%), 14 jich kouří do 5 cigaret denně (tj. 13,9%), 17 

jich kouří do 10 cigaret denně (tj. 16,8%) a 11 jich kouří nad 10 cigaret denně (10,9%). 

Čtyři děti uvedly odpověď do kolonky „jiné“, tyto děti kouřily nebo stále kouří (u jednoho 

chlapce není patrné – nechtěl odpovědět). 

 Pokud mladší děti kouří, je to spíše příležitostně. U těchto dětí se pravidelné 

kuřáctví vyskytuje jen minimálně – u 2 ze 43 mladších dětí (tj. 4,7%). U starších dětí, které 

pravidelně kouří, jich kouří 13 z 58 (tj. 22,4%) do 5 cigaret denně, 16 z 58 (tj. 27,6%) do 

10 cigaret denně a 11 z 58 (19%) nad 10 cigaret denně.  Celkově z 58 starších dětí 

                                     
28 Jedna mladší dívka do kolonky „jiné“ uvedla, že už nekouří, druhá dívka doplnila, že to pouze 
párkrát zkusila 
29 Jedna starší dívka uvedla, že kouří dle nálady 
30 Jeden starší chlapec do kolonky „jiné“ napsal, že mi do toho nic není 
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pravidelně kouří 41 dětí (tj. 70,7%) – nejsou zde zahrnuty děti, které uvedly odpověď do 

kolonky „jiné“. 

Otázka č. 6 – Piješ někdy alkohol? 
Tab. 32 Otázka č. 6 – Pití alkoholu u dětí z dětských domovů 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

vůbec ne 20 18 9 1 48 

velmi zřídka, jen při 
zvláštních příležitostech 

2 1 13 11 27 

nepravidelně, ale když je 
možnost, tak si dám 

1 1 5 9 16 

zhruba tak 1x týdně 0 0 0 4 4 

přibližně 2-3x týdně 0 0 0 2 2 

skoro každý den 0 0 0 2 2 

jiné: 0 0 231 0 2 

CELKEM 23 20 29 29 101 
 

   

Vůbec nepije alkohol 48 ze 101 dětí (tj. 47,5%). Většinou však alkohol vůbec nepijí 

mladší děti 38 ze 43 mladších dětí (tj. 88,4%). Pokud mladší děti alkoholické nápoje 

požívají, je to pouze velmi zřídka, při zvláštních příležitostech nebo nepravidelně, když tu 

možnost mají – 5 ze 43 mladších dětí (tj. 11,6%).  

Starší dívky též uvádějí, že většinou pijí alkohol jen velmi zřídka, při zvláštních 

příležitostech nebo nepravidelně, když tu možnost mají, avšak tuto možnost zvolily ve 

větší míře než mladší děti – 20 z 29 starších dívek (tj. 69%) – zde jsou zahrnuté i odpovědi 

dívek z kolonky „jiné“. Dvě starší dívky využily pro odpověď kolonku „jiné“, obě však 

alkohol občas pijí. Starší chlapci také pijí nejčastěji alkohol příležitostně nebo občas, když 

mají tu možnost, ale objevují se i odpovědi, že pijí alkohol pravidelně 1x týdně, 2-3x týdně 
nebo skoro každý den. Celkově alkohol v určité míře požívá 28 z 29 starších chlapců (tj. 

96,6%). V určité míře požívá alkohol 53 dětí ze 101 (tj. 52,5%) 

                                     
31 Jedna starší dívka uvedla, že v dětském domově pít nemůže, druhá uvedla, že alkohol pije 
nepravidelně 



64 
 

Otázka č. 7 – Už jsi někdy zkusil drogu? 
Tab. 33 Otázka č. 7 – Užívání drog u dětí z dětských domovů 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

nikdy 21 17 15 10 63 

párkrát jsem to zkusil/a 2 1 12 15 30 

drogu užívám příležitostně s 
kamarády 

0 0 0 1 1 

drogu užívám pravidelně tak 
1-2x do měsíce 

0 0 0 0 0 

drogu užívám pravidelně tak 
1-2x do týdne  

0 0 0 1 1 

drogu užívám téměř každý 
den 

0 0 0 0 0 

jiné: 0 232 233 234 6 

CELKEM 23 20 29 29 101 
 

   

 Na otázku, zda děti užívají drogy jich ze 101 dětí 64 (63 +1 z kolonky „jiné“) 

uvedlo, že to nikdy nezkusily (tj. 63,4%). Z mladších dětí drogu zkusily 3 děti ze 43 (tj. 

7%), jeden mladší chlapec s tím již přestal (viz. kolonka „jiné“). Ze starších dětí již drogu 

zkusilo 28 (27 + 1 dívka z kolonky „jiné“) dětí z 58 (tj. 48,3%). Jedna starší dívka kouří 

pouze marihuanu, jeden starší chlapec drogu užívá příležitostně, jeden drogu užívá 

pravidelně 1-2x týdně a dva starší chlapci drogy dříve užívali, ale nyní už neužívají. 

Celkem má s nějakou drogou zkušenost 37 ze 101 dětí (tj. 36,6%). 

                                     
32 Jeden mladší chlapec uvedl, že dříve užíval denně, druhý napsal, že vůbec drogy užívat nechce 
33 Jedena starší dívka uvedla, že to pouze jednou zkusila, druhá napsala „marihuanu“ 
34 Dva starší chlapci užívali drogy dříve, ale nyní už ne 
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Otázka č. 8 – Máš nebo měl/a jsi někdys škole problémy 
s chováním a dostal/a jsi napomenutí či sníženou známku 
z chování? 
Tab. 34 Otázka č. 8 – Chování dětí ve škole 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

ne nikdy 11 7 10 8 36 

nejhorší, co jsem kdy měl/a, 
je třídní důtka 

5 8 8 3 24 

občas mám třídní důtku, ale 
nejhorší, co jsem kdy měl/a, 

je ředitelská důtka 

1 4 2 3 10 

občas mám třídní nebo 
ředitelskou důtku, ale 

nejhorší, co jsem kdy měla je 
dvojka z chování 

1 1 3 8 13 

jak, kdy, mívám různá 
napomenutí či snížené 

známky z chování, nejhorší, 
co jsem kdy měl/a, je trojka z 

chování 

1 0 4 6 11 

jiné: 435 0 236 137 7 

CELKEM 23 20 29 29 101 
 

   

V otázce číslo 8 měly děti odpovídat, zda mívají ve škole napomenutí třídního 

učitele či ředitele nebo nějakou sníženou známku z chování. Ze 101 respondentů jich 38 

(36 + 1 mladší dívka z kolonky „jiné“ – má jen horší známky +1 mladší dívka mívá jen 

poznámky v žákovské knížce) nikdy žádnou sníženou známku z chování ani žádné 

napomenutí nikdy nemělo (tj. 37,6%).  

 Ze 101 dětí jich mělo nejhůře napomenutí třídního učitele 25 (24 + 1 starší dívka 

z kolonky „jiné“) – tj. 24,8%. Třídní důtky, nejhůře ředitelské důtky mívá 12 (10 + 2 

mladší dívky z kolonky „jiné“) dětí ze 101 (tj. 11,9%). Třídní či ředitelské, nejhůře dvojku 

                                     
35 Jedna mladší dívka uvedla, že má pouze horší známky, ale problémy s chováním ne, druhá napsala, 
že mívá jen poznámky, další dvě dívky poznamenaly, že mají jen napomenutí za zapomínání věcí 
36 Jedna starší dívka uvedla, že měla třídní důtku pouze jednou, druhá dívka poznamenala, že měla 
pouze jednou dvojku z chování 
37 Jeden starší chlapec uvedl, že měl pouze jednou dvojku z chování 
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z chování má ze 101 dětí 15 (13 + 2 děti z kolonky „jiné“) – tj. 14,9%. Různá napomenutí, 

dvojky a i trojky z chování mívá 11 dětí ze 101 (tj. 10,9%). Celkově mělo nějaké 

napomenutí či sníženou známku z chování 63 dětí ze 101 (tj. 62,4%). 

Otázka č. 9 -  Provedl/a jsi někdy něco tak závažného, že tvé 
chování musela řešit policie? 
Tab. 35 Otázka č. 9 – Byly přestupky dětí řešeny policií? 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

ANO 6 3 7 16 32 

NE 17 17 22 13 69 

CELKEM 23 20 29 29 101 

 Z celkového počtu 101 dětí jich 32 uvedlo (tj. 31,7%), že spáchaly nějaký 

přestupek, který musela řešit policie. Mladší dívky spáchaly takovýto přestupek v 26%, 

mladší chlapci v 15%, starší dívky v 24,1% a starší chlapci 55,2%. 

Tab. 36 Otázka č. 9 – Druhy přestupků, které děti spáchaly 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

krádeže 4 3 1 2 10 

útěky 2 0 1 0 3 

napadení 0 0 0 2 2 

ničení majetku 0 0 0 2 2 

nepamatuje si, nechce uvést 0 0 3 7 10 

opilství a rušení nočního klidu 0 0 1 1 2 

sex nezletilých 0 0 1 0 1 

byl vyšetřován pouze jako 
svědek 

0 0 0 238 2 

CELKEM 6 3 7 16 32 

Z 32 dětí, které uvedly, že nějaký přestupek provedly, jich 10 nechtělo 

odpovědět nebo si na to nepamatují (31,3%), 10 dětí spáchalo krádež (31,3%), dále se 

   

                                     
38 Oba chlapci byli vyšetřováni policií jako svědci, když se jejich nezletilý kamarád opil 
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pak objevovaly útěky, napadení, ničení majetku, opilství a rušení nočního klidu nebo 

sex v nezletilosti. Dva chlapci uvedli, že policii vypovídali jako svědci při přestupku 

kamaráda.  

Otázka č. 10 – Myslíš si, že až budeš plnoletý/á, zůstaneš 
v dětském domově, dokud si nedokončíš studium?  
Tab. 37 Otázka č. 10 – Chtějí děti po dovršení plnoletosti zůstat ještě dále v DD? 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

ne, odejdu hned v 18-ti letech 4 4 6 2 16 

ano, zůstanu a dodělám si 
školu 

8 8 16 16 48 

ještě nevím, možná zůstanu 11 8 7 11 37 

CELKEM 23 20 29 29 101 
 

   

 Na otázku, co si děti myslí, že udělají, až dosáhnou plnoletosti, měly děti možnost 

výběru ze tří možností – odejít hned v 18 letech, zůstat v dětském domově a dodělat si 

školu, ještě neví. Ze 101 dětí jich chce v dětském domově zůstat 48 (tj. 47,5%). Hned v 18-

ti letech odejít chce 16 dětí (15,8%) a zatím ještě neví 37 dětí ze 101 (tj. 36,6%). 

 Hned po dosažení plnoletosti chtějí z dětského domova odejít 4 mladší dívky z 23 

(tj. 17,4%), 4 mladší chlapci z 20 (tj. 20%), 6 starších dívek z 29 (tj. 20,7%) a 2 starší 

chlapci z 29 (tj. 6,9%). Zůstat v dětském domově po dosažení 18-ti let chce 8 mladších 

dívek (tj. 34,8%), 8 mladších chlapců (tj. 40%), 16 starších dívek (tj. 55,2%) a 16 starších 

chlapců (tj. 55,2%). Zatím ještě neví, co udělají v 18-ti letech, 11 mladších dívek (tj. 

47,8%), 8 mladších chlapců (40%), 7 starších dívek (tj. 24,1%) a 11 starších chlapců (tj. 

37,9%). 
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Otázka č. 11 – Kam si myslíš, že půjdeš, až budeš opouštět 
dětský domov?  
Tab. 38 Otázka č. 11 – Kam děti půjdou po odchodu z DD? 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

k rodičům či jiným příbuzným 12 10 8 3 33 

osamostatním se a najdu si 
své bydlení 

6 4 9 18 37 

do Domu na půli cesty nebo 
do jiného zařízení azylového 

typu 

1 2 5 4 12 

k příteli/přítelkyni 3 1 5 2 11 

ke kamarádovi 0 2 0 1 3 

jiné 139 140 241 142 5 

CELKEM 23 20 29 29 101 
 

   

 V jedenácté otázce bylo zkoumáno, kam si děti myslí, že půjdou, až opustí dětský 

domov. Nejvíce dětí plánuje, že se osamostatní a najde si své bydlení – 37 dětí ze 101 (tj. 

36,6%). Druhá nejčastější odpověď byla, že se děti vrátí do svých rodin (k rodičům či 

příbuzným) – 33 ze 101 dětí (tj. 32,7%). Déle z celkového počtu respondentů jich 12 chce 

jít do Domu na půli cesty nebo jiného zařízení azylového typu (tj. 12,9%). Jedenáct dětí 

předpokládá, že půjde bydlet ke svému přítelovi či přítelkyni (tj. 10,9%). Pouze 3 děti ze 

101 by chtěly jít ke kamarádovi či kamarádce (tj. 3%). V kolonce jiné odpovídalo 5 dětí, 

většinou zde děti uváděly, že nevědí či nechtějí uvádět. V jednom případě se chce dívka 

vrátit domů dříve než v 18-ti letech. 

                                     
39 Mladší dívka uvádí, že se vrátí domu dříve, než jí bude 18 let 
40 Mladší chlapec nechce uvést 
41 Jedna starší dívka nechce uvést, druhá o tom zatím neuvažuje 
42 Jeden starší chlapec zatím neví 
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Otázka č. 12 – Kdo je tvou blízkou osobou, na kterou se můžeš 
kdykoli obrátit, která tě vyslechne a pomůže ti? 
Tab. 39 Otázka č. 12 – Blízké osoby dětí 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

vychovatelé 10 7 6 9 32 

ředitel DD 0 1 0 0 1 

rodič 5 12 8 4 29 

sourozenec 5 4 6 5 20 

prarodič 0 2 3 0 5 

sestřenice 0 1 0 1 2 

kamarád/ka 7 5 9 6 27 

přítel/kyně 1 0 7 5 13 

učitelka 1 1 1 0 3 

psycholožka 0 0 1 0 1 

nikdo 0 1 1 1 3 

neuvádí 0 1 2 2 5 

CELKEM 29 35 44 33 141 
 

   

 V předposlední otázce měly děti napsat, kdo je pro ně blízkou osobou, které se vždy 

mohou svěřit a na kterou se mohou případně i obrátit. Děti uváděly více osob nežli jen 

jednu nejdůležitější, tudíž 101 dětí celkem uvedlo 141 osob.  

 Nejčastěji by se děti obracely na vychovatele – ve 32 případech (22,7%), dále na 

rodiče – ve 29 případech (20,6%), poté na kamarády – ve 27 případech (19,1%), jejich 

blízkou osobou jsou též sourozenci – v 20 případech (14,2%) a zvláště starší děti by se 

svěřovaly a obracely se na svého partnera – ve 13 případech (9,2%). Dále děti uváděly i 

prarodiče, učitelku, sestřenici, psycholožku či ředitele DD. Tři děti uvedly, že nemají 

blízkou osobu, 5 dětí neuvedlo nebo nechtělo uvést.  
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Otázka č. 13 – Jak si představuješ svůj život po odchodu 
z dětského domova? Jaké jsou tvá přání a cíle po odchodu z DD? 
Čeho chceš v životě dosáhnout? 
Tab. 40 Otázka č. 13 – Představy, cíle a přání dětí po odchodu z DD 

                                     
43 Jedna mladší dívka chce odejít domů dříve, než jí bude 18 let 
44 Dvě starší dívky čekají na rozhodnutí soudu a doufají, že půjdou k matce už nyní 
45 Jedna starší dívka již dítě má 
46 Jeden starší chlapec mluví o současných přátelích, po kterých se mu bude stýskat (až odejde) 

 mladší 
dívky 

mladší 
chlapci 

starší 
dívky 

starší 
chlapci 

celkem 

Neví, nepřemýšlel/a o tom 4 1 2 5 12 

Neuvedl/a, nechce uvést 0 2 1 3 6 

Mít vlastní bydlení 10 7 13 7 37 

Půjdou bydlet k příbuzným, 
známým, partnerovi 

(vyhledají u nich pomoc) 

643 2 944 0 17 

Mít práci 8 8 22 10 38 

Dodělat si vzdělání 2 2 6 5 15 

Najít si (mít) partnera, založit 
vlastní rodinu, mít děti 

10 10 1645 8 44 

Věnovat se dále svým 
koníčkům 

2 5 3 1 11 

Pomáhat druhým (rodině, 
charitativní činnost) 

4 1 3 1 9 

Vracet se do DD 2 0 0 0 2 

Být šťastný/á, žít spokojený a 
pohodový život 

4 2 3 4 13 

Mít peníze 3 4 2 8 17 

Být lepší než jejich původní 
rodina, dobře se starat o děti 

3 1 5 1 10 

Bydlet v cizině 0 1 1 1 3 

Mít přátele 0 0 2 046 2 

Dělat zaměstnání, ve kterém 
se vyučil/a 

7 2 6 1 16 

Vyšší cíle v zaměstnání či 
životě 

3 0 7 3 13 
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V poslední otázce měly děti popsat, jak si představují svůj život po odchodu 

z dětského domova, jaké jsou jejich cíle a přání a čeho by v životě chtěly dosáhnout. Tato 

otázka byla otevřená, děti neměly možnost volit z možností, ale měly samy popsat svou 

představu o budoucnosti.  

Z celkového počtu 101 respondentů jich 6 na tuto otázku neodpovědělo nebo 

uvedlo, že na ni odpovídat nechce (tj. 5,9%). Dvanáct dětí na tuto otázku odpovědělo, že 

zatím neví nebo o tom nepřemýšlelo (tj. 11,9%). Zbylé děti popisovaly svou představu o 

budoucím životě více či méně podrobně (viz. příloha č. 2). Ze 73 dětí, které na otázku 

odpovědělo, jich 44 (tj. 60,3%) psalo o potřebě najít si partnera či udržet si partnera 

stávajícího, popřípadě s ním založit vlastní rodinu a mít děti.  

Druhou nejčastěji se objevující odpovědí u těchto dětí bylo najít si či mít práci – 

v 38 případech ze 73 (tj. 52,1%). O práci se ještě více rozepsalo 16 dětí (tj. 21,9%), a to 

v tom smyslu, že by rádo pracovalo v oboru, ve kterém se vyučily. Ze 73 dětí by jich 37 (tj. 

50,7%) po odchodu z dětského domova hledalo vlastní bydlení, zatímco 17 dětí (tj. 23,3%) 

předpokládá, že by šlo bydlet k příbuzným (například rodičům, prarodičům, sourozencům, 

apod.), známým nebo k partnerovi a u nich by hledalo další pomoc.  

Za velmi důležité považuje 17 dětí ze 73 (tj. 23,3%) mít ve své budoucnosti 

dostatek peněz, být bohatý. Dále 15 dětí ze 73 (tj. 20,5%) by si chtělo v budoucnosti 

dodělat vzdělání. Z dětí, které poslední otázku vyplnily, jich 13 (tj. 17,8%) uvedlo, že by 

chtěly být v životě šťastné, chtěly by žít spokojený a pohodový život. Také 13 respondentů 

uvedlo nějaký vyšší cíl (tj. 17,8%), kterého by chtěly dosáhnout v zaměstnání či životě 

(např. založit si vlastní kadeřnictví, vlastnit svou živnost – obchod, restauraci, budovat 

kariéru, získat ocenění v oboru či sportu, vydat knihu, apod.). Do vyšších cílů by spadalo i 

pomáhat druhým (rodině nebo věnovat se charitativní činnosti), ale jelikož se tento cíl 

objevil u více dětí, zařadila jsem ho zvlášť. Pomáhat druhým lidem by chtělo 9 dětí (tj. 

12,3%).  

Jedenáct dětí (tj. 15,1%) ve svých odpovědích uvedlo, že by se dále věnovalo svým 

koníčkům (sportu, tanci, chovu zvířat, apod.). U 10 dětí (tj.13,7%) se objevila odpověď, že 

by chtěly být lepší, než je jejich původní rodina, lépe se starat o své děti a být v životě 
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úspěšnější než byli jejich rodiče. Dále se ve třech případech (tj. 4,1%) vyskytla odpověď, 

že by děti chtěly žít v cizině a dvě děti (tj. 2,7%) by chtěly mít přátele.  

Dále se objevovaly i další přání a perspektivy dětí, ale pouze u jednotlivců. Děti 

projevily například přání „jet s rodiči k moři“, „objet celý svět“, „nebýt v dětském domově 

až do 18 – ti let“, „aby se v rodině nehádali a bylo vše jako dřív“, „postavit se na vlastní 

nohy a nebýt na nikom závislá“, „uživit se“, „potkat svou rodinu“, „mít řidičský průkaz, 

auto“, „nemít větší problémy“, „spoléhat se jen na sebe“, „mít vybavení do bytu“, „mít 

pěknou zahradu“, „bydlet ve městě“, „být zamilovaná“, „být zdravá“, „mít u sebe bratry“, 

„aby se vrátila maminka“, „být známý“, „být super chlap“, „pokračovat normálním 

životem“, „být zodpovědný a opatrný“, „dosáhnout toho, aby si mě lidi vážili“, apod. 
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Závěr šetření: 
 Z šetření vyplývá, že většina dětí přichází do dětských domovů až ve školním věku 

či ještě později a v těchto zařízení většina dětí strávila méně než 5 let. Tyto děti mají 

nejčastěji v období povinné školní docházky představu, že půjdou studovat na střední školu 

s maturitou nebo na střední odbornou školu. Z dotazníků starších dětí, které již na střední 

škole studují nebo již mají školu vybranou, jich velké procento navštěvuje odborné učiliště, 

zatímco střední školu s maturitou navštěvuje jen menší počet z nich. Obory, kterým se děti 

věnují nebo chtějí věnovat, jsou převážně učební obory jako kuchař, číšník, cukrář, 

kadeřnice, truhlář, automechanik a zedník. 

 Pro děti z dětských domovů hraje nejdůležitější roli hodnota rodiny, poté je pro ně 

důležitá hodnota zdraví, dále hodnota lásky a přátelství. Na dalších místech se v žebříčku 

hodnot umístilo vzdělání, práce a na posledním místě peníze. Dále jsou pro děti důležité 

hodnoty jako zájmy, bydlení, zábava, vzhled, sex a další.  

 Ze zájmových aktivit děti nejvíce preferují poslech hudby, dále trávení volného 

času s kamarády a poté sportovní činnosti. Jejich čtvrtou nejoblíbenější činností by bylo 

trávit volný čas s rodiči nebo tetami. Na pátém místě se v žebříčku jejich zájmů umístilo 

sledování televize, poté četba knih, hraní her a počítači, dále návštěva klubů a diskoték. Na 

posledních místech děti volily pobyt v přírodě a návštěvu divadel a kulturních památek. 

Mimo těchto deset uvedených činností dále děti uváděly do kolonky „jiné“ trávení času 

s přítelem/přítelkyní, různé sportovní či taneční aktivity, návštěvu zájmových kroužků, 

apod. 

 Zájmové kroužky navštěvují většinou mladší děti. U starších dětí návštěvnost 

zájmových kroužků upadá. Většina dětí, které nějaký kroužek navštěvují, se nejčastěji 

věnují sportu. U dívek se objevují dále taneční aktivity a modeling. U obou pohlaví se 

v menší míře vyskytují i výtvarné a umělecké kroužky, hudební, počítačové či jazykové 

aktivity a kroužky vaření. Zájmové kroužky navštěvují děti ve většině méně než 2 roky.  

 Respondenti by raději volili samostatnou vycházku mimo dětský domov než 

připravený program vychovateli. Děti by nejraději trávily svůj volný čas venku 

s kamarády, rodiči či partnerem. Jak by tento čas trávily, případně jakým způsobem již 

většinou více neřeší.  
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 Z šetření vyplynulo, že se u dětí z dětských domovů vykytuje často kuřáctví. 

Mladší děti (děti ve věku 12-14 let) kouří minimálně. Děti nad 15 let kouří ve více než 

70% případů. Požívání alkoholových nápojů se u těchto dětí též objevuje ve větší míře – 

zvláště u starších dětí. Pravidelné užívání návykových látek se většinou neobjevuje. 

Zhruba u necelé třetiny dětí se objevuje experimentování s drogami. Pouze u jednotlivců se 

objevuje pravidelnější užívání drog, dva respondenti již s užívání přestali.  

 Děti, u kterých jsem prováděla šetření, mívají v necelých dvou třetinách menší či 

větší problémy s chováním ve škole, které se projevilo napomenutím třídního učitele či 

ředitele nebo nějakou sníženou známkou z chování. Necelá třetina dětí provedla nějaký 

přestupek, který musela řešit policie ČR. Nejvíce uváděné přestupky byly krádeže, 

objevovaly se dále i útěky, napadení, ničení cizího majetku či opilství a rušení nočního 

klidu. Některé děti se již blíže k jejich prohřeškům nechtěly vyjadřovat.  

U většiny respondentů se objevovaly představy, že po dosažení zletilosti, zůstanou 

v dětském domově a dodělají si obor, který studují nebo budou studovat, což je jedna 

z podmínek pro setrvání v ústavní výchově po dosažení 18ti let. Více než třetina dětí zatím 

ještě neví, jak se v 18ti letech bude rozhodovat.  

Jednou však budou muset děti opustit dětské domovy a budou se rozhodovat, jak se 

svými životy naloží dále. Představy dětí, kam půjdou po odchodu z dětského domova, ve 

více než třetině případů směřují k osamostatnění se a hledání vlastního bydlení. Zhruba 

třetina dětí uvažuje o tom, že se vrátí ke svým rodinám či příbuzným. Pouze osmina dětí by 

hledala pomoc v domech na půli cesty či jiných zařízeních azylového typu. Necelá osmina 

dětí plánuje jít bydlet k příteli či přítelkyni. 

Každý člověk má na světě nějakou osobu či více osob, která je mu blízká, které 

věří, může se na ní kdykoli obrátit, která ho vyslechne a pomůže mu. Pro děti z dětských 

domovů jsou touto osobou často vychovatelé, dále rodiče, kamarádi, sourozenci a partneři.  

 Děti z dětských domovů mají své představy, přání, cíle, kterých chtějí jednou 

v životě dosáhnout. Nejvíce uváděným cílem či přáním u těchto dětí bylo najít si či mít 

partnera, případně založit rodinu a mít děti. Dalšími často uváděnými cíli bylo najít si práci 

a vlastní bydlení. Velmi důležité jsou pro respondenty peníze. Zhruba čtvrtina dětí plánuje 

jít bydlet ke svým příbuzným či známým. Pro čtvrtinu dětí je důležité dělat dobře 
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zaměstnání, ve kterém se vyučily. Dále je pro některé důležité dodělat si vzdělání, být ve 

svém životě spokojený a šťastný, být dobrými rodiči (lepšími než byli jejich rodiče) a 

dobře se postarat o děti. Zhruba pětina dětí uváděla, že by chtěla dosáhnout něčeho vyššího 

(např. mít svou živnost, vydat knihu, apod.). Osmina respondentů by ráda v budoucnu 

pomáhala druhým lidem. Dále se objevovala přání – věnovat se svým koníčkům, mít 

přátele, žít v cizině, navštěvovat dále dětský domov, apod.  
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Závěr 

 V této práci bylo zjišťováno, jaké jsou hodnoty, zájmy a perspektivy dětí 

z dětských domovů. Bylo zkoumáno, jaké hodnoty jsou pro děti z dětských domovů 

důležité, jakým zájmům se tyto děti věnují, zda docházejí do zájmových kroužků a jak 

tráví svůj volný čas. Dále byly děti dotazovány, jakou roli hraje v jejich životě kouření, 

alkohol či jiné návykové látky. U dětí bylo zjišťováno, zda mají nějaké výchovné problémy 

či zda mají za sebou výchovné přestupky, které byly řešeny policií. V poslední části práce 

se zkoumalo, jaké mají děti představy a plány o své budoucnosti, respektive po odchodu 

z dětského domova. 

 Šetření bylo zaměřeno na děti z dětských domovů. Data ve výzkumu byla získána 

metodou dotazníku. Dotazníky byly sesbírány od dětí ze sedmi dětských domovů 

v celkovém počtu 101. Věkové rozložení respondentů bylo 12 – 18 let a více, přičemž byla 

tato věkově široká skupina dále dělena na děti „mladší“ (12-14 let) a „starší“ (15-18 a 

starší). Sběr dotazníků probíhal v období od března do dubna 2010. 

 V teoretické části práce byla popsána funkční a dysfunkční (afunkční) rodina. 

Nejprve bylo pohovořeno o rodině, jejích funkcích, potřebách dítěte v rodině a později 

byly rozebrány poruchy rodiny, poruchy funkcí rodiny a vliv dysfunkční rodiny na 

poruchy chování dítěte. V teoretické části byla dále rozčleněna ústavní výchova, dále bylo 

řešeno umisťování dětí do dětského domova, specifika dětí z dětských domovů, příprava 

dětí na budoucí samostatný život a ukončení ústavní výchovy a odchod dětí z dětského 

domova. Poslední kapitola teoretické části se zabývá zájmy, volným časem, hodnotami a 

perspektivami dětí z dysfunkčních rodin.  

 V praktické části práce bylo zjištěno, že většina respondentů přichází do dětských 

domovů až ve školním věku a v zařízeních strávila méně než 5 let. Pro děti z dětských 

domovů je důležitá hodnota rodiny, zdraví, lásky a přátelství.   

 Z mého šetření dále vyplynulo, že je pro děti nejvíce atraktivní trávit volný čas 

poslechem hudby, trávit volný čas s kamarády mimo zařízení nebo nějakými sportovními 

aktivitami. Velmi oblíbenou činností dětí je dále trávit volný čas s vychovateli nebo rodiči 

nebo sledováním televize. Zájmové kroužky navštěvují většinou mladší děti, u starších dětí 

navštěvování pravidelných zájmových aktivit upadá. Nejčastěji navštěvovanými kroužky 
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jsou sportovní aktivity. Děti navštěvují zájmové kroužky ve většině případů méně než dva 

roky.  

 U dětí 15 let a více se ve velké míře objevuje kuřáctví a požívání alkoholu. U 

necelé třetiny respondentů se objevuje i experimentování s návykovými látkami. Děti 

z dětských domovů mívají výchovné problémy ve škole a necelá třetina respondentů 

spáchala již nějaký prohřešek, který řešila policie ČR. Nejčastěji se u dětí objevovaly 

krádeže. 

 Většina respondentů uvedla, že po dosažení plnoletosti zůstane v dětském domově 

a dokončí přípravu na povolání nebo ještě neví, zda v zařízení setrvají i po 18. roce či 

nikoli. Po odchodu z dětského domova si jich většina chce osamostatnit a najít si své 

bydlení nebo se plánuje vrátit k rodině. Pouze malá část dětí by ráda využila domu na půli 

cesty či jiných azylových zařízení. Nejčastějšími představami dětí o jejich budoucnosti je 

najít si partnera, mít děti, najít si práci a bydlení. Představy těchto dětí jsou často zkreslené, 

nereálné a zjednodušené.  

 Vliv rodiny na dítě byl, je a bude vždy velice silný, ať už se rodiče zajímají a 

navštěvují dítě často či méně. Rodiny dětí neplnily své základní funkce a na dítě působily 

negativně. Dítě si špatné rodičovské vzory nese s sebou dál. Děti jsou ovlivněné i 

pedagogickým působením vychovatelů, kteří se snaží ovlivňovat jejich názory, zájmy a 

hodnoty v pozitivním smyslu. Jak bude vypadat budoucí život těchto dětí? Kterou cestu si 

vyberou? Stanou se z nich řádní občané, kteří pracují a přináší něco i celé společnosti nebo 

budou nezaměstnaní a budou páchat trestnou činnost? Tak na tyto otázky nelze 

jednoznačně odpovědět, to vše ukáže až čas. Je ale jasné, že tyto děti nebudou mít snadný 

vstup do samostatného života a bude záležet jen na nich, jak se s tím „poperou“. 
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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. 
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Zájmové kroužky navštěvují většinou mladší děti, ve starším věku zájem o 

organizované kroužky upadá. Pokud děti navštěvují zájmové kroužky, jsou to nejčastěji 

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.  



80 
 

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. 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. 
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Summary 
Children come into the establishment for institutional education from families that 

did not fulfill their function or did not meet the basic needs of the child. The parents of 

these children often perpetrated criminal acts, were under the influence of alcohol, 

neglected the children or in some cases even mistreated or abused them. The family was 

for these children often a negative image. The children spent part of their lives in a non-

stimulating environment. These families influenced the personality of the child in a 

extremely negative way. 

 Children from children's homes show handicaps already at a biological level. These 

children tend to have lower body measurements values, they suffer from different health 

handicaps, psychiatric disorders, their mental capacities are under average, they have 

attention disorders, heightened affectivity, heightened aggressiveness, etc. 

 Children come into children's homes from dysfunctional families usually in their 

later school days, consequently, the family has had great influence during their early 

childhood and in some cases also during school age or adolescence. Some children visit 

their families even after they have been placed in children's homes, and are therefore still 

influenced by their parents. All these factors, among others, influence their interests, values 

and perspectives. 

 For children from children’s homes, the most important values are those of 

relationship - family, also love and friendship. By contrast, material values - money, work 

or  education, are less relevant, even though these values have a certain importance for 

these children. In their lives they feel a need to be materially safe - “have a flat, have 

money”. 

 Friends are very important for these children. They like to spend their free time 

with them and see their friends as close persons who they can confide in and who will help 

them. Adults play a great role in the lives of these children as well, be it their tutors or their 

parents. 

 The most favorite interests of children from children’s homes these days are 

listening to music, the afore mentioned spending of free time with friends and sport 

activities. The most practiced sport activities are ball games and martial arts. Very popular 

activities with children is spending their free time with parents and tutors from the 
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children’s home or watching television. Less popular activities include reading and playing 

computer games. The least favorite activities are going to clubs and discos, outdoor 

activities and visiting national monuments and theater. 

 Hobby groups are mainly attended by younger children, in later age the interest in 

organized hobby groups declines. If the children attend hobby groups, they are generally 

sport activities or dance lessons. The children attend hobby groups usually for up to two 

years. The children for the most part arrive from families without fixed basic habits, the 

interest of these children is to go out and wander. Tutors try to lead the children to other 

leisure activities only after they arrive at the institution. After the arrival to a children’s 

home, tutors try to find a suitable activity and hobby group for the child, which would 

entertain the child as well as help him develop. If they arrive to the institution at an early 

school age, it is possible to guide these children to some leisure activities. If they arrive at 

an age of 15 years or more, they are often not interested in participating in leisure 

activities, their interests remain going out with friends, watching television, listening to 

music, playing computer games, etc. Children’s interests are very unstable. If the children 

attend a hobby group, they keep attending it for several months, but their original 

excitement rapidly ebbs and they have a tendency to change the hobby group or, in later 

age, to quit it entirely. 

 The results of the survey show that in the ages 12-14, children tend to smoke very 

little or only on occasion. Of older children (15-18 years and more), more than 70% 

smoke. Alcohol is also used by mostly older children. From the total number of 

respondents, more than half of the children consume alcohol. More than a third of the 

respondents have tried or regularly use or used other addictive substances. Again, this 

problem occurs with mostly older children. Smoking, drinking of alcohol and the 

opportune experimentation with addictive substances is wide-spread even among 

adolescents in normal families in this age. Nonetheless, children from children's homes are 

a more endangered group due to the fact that they do not have a positive role model in the 

form of their parents. Many children form children’s homes are long term cigarette addicts 

and arrive this way to the institution from their families. Some children had consumed 

alcohol before they were put into institutional care.  

 



83 
 

 The respondents of the survey often exhibit educational problems at school. The 

behavior of the children is reflected in their conduct evaluation on their report card. Almost 

two third of the respondents has or has had at least some reprimand or demerit. About a 

third had committed some misdemeanor that had to handled by the police of CR. In many 

cases, the children did not want to write more about their misdemeanors. The most 

mentioned misdemeanor was theft, but there were other crimes such as running away, 

assault, destruction of property, disturbing silent hours, insobriety, etc. 

 In the study, children also answered questions regarding their perspectives after 

they leave the children’s home. It is important for the children to find a place to live and a 

job. Also, there appeared many responses to find or keep a partner, to start a family and 

have children. Some children did not have any idea what they will do after they leave the 

children’s home. With children that had some notion, these perspectives were very vague. 

There were no responses as to how or where they would try to find a place to live or a 

profession. 

 The study shows that almost half of the children would like to stay at the children’s 

home after they had reached adulthood and to finish preparations for a profession. Only 

less than a sixth of the children responded that they would like to leave the children’s home 

when they reach the age of 18. A third of the children is not decided yet. 

  After reaching the age of 18 and 19, few young people stay at the children’s home. 

Thus, they leave very young, immature, vulnerable, without social security and support. 

Only 6% of children older than 18 stay in the institutions. 

 More than a third of the respondents think that they will become more independent 

after they leave the children’s home, almost another third want to go live with their parents 

or other relatives. Only a seventh of the children plan to go live in a halfway house or some 

other asylum facilities. In a smaller measure, children want to go live with their partner or 

friend. 

 Every year, about a 250 young people that grew up in children’s homes enter 

independent life. Maneuvering the labor market, but also society, can be for them quite 

complicated. The cause for this tend to be unrealistic ideas of “real” life, lack of 

psychosocial abilities and a low education. The greatest problems that these individuals 

face after they leave is finding a place to live and a job. These young people have distorted 

conceptions about work, they are unaware about work routine and social abilities linked 
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with a profession. Many times they do not have the willingness to work. Problems that 

young people have when they leave children's homes can be summarized into three 

sections: social unpreparedness, economical dependence and a nonexistent emotional 

support. 
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