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ÚVOD 
 Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, 
ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. 
                                                                                                                                           Albert Einstein 
 
          K myšlence napsat bakalářskou práci na téma sociální integrace mladých lidí mě 
přivedla vlastní zkušenost při práci s těmito jedinci. Je tomu necelé dva roky, co jsem se 
začala blíže seznamovat s problematikou „mladých dospělých“ a jejich vstupem do 
samostatného života. V mém hledáčku uvízli nejprve mladí lidé, kteří dokončili studia na 
škole ať střední či vysoké, ale nedokázali se pak v reálném životě uplatnit. Až posléze mě mé 
působení přivedlo ke skupině jedinců, kteří se potýkali s obdobným problémem jako 
předchozí skupina jen s tím rozdílem, že měli o „handicap“ navíc – vyrůstali bez rodinného 
zázemí, většinu života strávili v náhradní rodinné péči, respektive v ústavní výchově. Je 
bezesporu jasné, že jejich osobnost byla formována do jisté míry jiným způsobem, což ovšem 
neznamená, že by se měli nějak výrazněji lišit od svých vrstevníků. Kladla jsem si proto 
otázku, v čem tkví hlavní problém obou těchto skupin v dnešní době a jak je možné jim 
pomoci. Jako potřebnější jsem si zvolila druhou jmenovanou skupinu, tedy mladé lidi 
vyrůstající bez rodičovské péče a pro tyto účely rozdělila svou práci na 3 úrovně, možno říci 
části. 
 
          V první části bych ráda vykreslila systém náhradní rodinné péče v České republice, aby 
bylo patrné, z jakého prostředí má skupina vzešla. Je obecně známo, že ústavní péče v ČR i 
přes veškeré snahy její transformace se stále potýká se značnými problémy a řadíme se tak 
mezi státy, kde počet dětí vychovaných mimo rodinné prostředí neustále narůstá, což je 
oproti ostatním evropským zemím opačný jev. Vzhledem k tomu, že téma této problematiky 
je velmi rozsáhlé, měla by mít tato první část pouze informativní charakter, kde se pokusím 
navrhnout transformaci současného systému na základě již osvědčených modelů. 
 
          V další části práce se již konkrétně zaměřím na vybranou cílovou skupinu a pokusím se 
vysvětlit, v čem tkví její problém s uplatněním se ve společnosti, zda se jedná o 
celospolečenský fenomén této věkové skupiny (pro účely této práce jsem si stanovila 
věkovou kategorii 15 – 26 let) nebo svůj největší podíl nese prostředí, z kterého přicházejí. 
Kladu si otázku, zda by se tito mladí lidé lépe adaptovali ve společnosti, pokud by jim bylo 
dopřáno adekvátní rodinné péče nebo zda je to současný vývoj konzumní společnosti, který 
formuje mladé lidi k životu bez závazků a zodpovědnosti a myšlenky na budoucnost. Troufám 
si říci, že právě největší podíl v této situaci má do jisté míry právě současná podoba 
postmoderní společnosti, která se oproti společnosti tradiční odvrací od klasických životních 
modelů, kde vládne jakýsi chaos bez pevného řádu a pravidel na úrovni sociálně-kulturních 
vztahů. Domnívám se, že pokud by se podařilo vnést do naší společnosti opět více 
„obřadnosti“ prostřednictvím „novodobých rituálů“ (např. prostřednictvím divadla), bylo by 
to jen ku prospěchu. Tuto svou domněnku se pokusím rovněž prokázat. 
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          Poslední část této práce přistupuje k dané problematice z praktického hlediska 
prostřednictvím jednoho projektu, jehož program je zaměřen na pomoc mladým lidem bez 
rodinného zázemí, a který si zvolil jako terapeutickou metodu dramaterapii - prostřednictvím 
hry, dramatu jedinci lépe poznávají sami sebe. Kladu si otázku, je možné, aby tato metoda 
„hraní si na něco“, jakási nápodoba reálného života byla opravdu účinná? To je v další řadě 
můj poslední úkol, najít odpověď i na tuto myšlenku a podložit ji dostupnými fakty. Ověřit si, 
že cesta, na kterou jsme se v rámci tohoto projektu vydali je opravdu správná a hlavně 
účinná.  
 
          Obsahem této práce jsou v neposlední řadě i přílohy, které se jednak vztahují 
k teoretické části této práce v podobě údajů z dostupných statistik, ale i k části praktické, kde 
popisuji profily dvou klientů z již jmenovaného projektu.   
 
          Hned v úvodu musím bohužel konstatovat, že jelikož jsem práci začala psát v průběhu 
první fáze projektu, jenž mi byl inspirací, nemohla jsem tím pádem čerpat dostatečně data a 
poznatky přímo z tohoto projektu, proto jsem byla odkázána z největší části na poznatky 
jiných autorů, kteří se danou problematikou zabývají. Snažila jsem se tak vnést jejich postoje 
a názory do uceleného celku. 
 
          Cílem mé práce není pouhá analýza systému náhradní rodinné péče a života mladých 
lidí v rámci ní, je to hlavně snaha najít efektivní cestu k navrácení hodnot a vlastního 
sebeuvědomění v životě mladého jedince, tak aby byl schopen žít plnohodnotný, vyrovnaný 
život ve společnosti s reálnou vyhlídkou na vlastní budoucnost.  
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I TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 VYMEZENÍ HLAVNÍ OBLASTI A PROBLEMATIKY PRÁCE 
 

1.1 Struktura systému péče o dítě a přehled ustavní a ochranné péče v ČR 

 

V Úmluvě o právech dítěte je uvedeno "dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje 

zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením i po něm".1 

V zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině jsou mimo jiné zakotvena práva rodičů a dětí a jejich 

vzájemné vztahy po legislativní stránce. Hovoří se zde o tzv. rodičovské zodpovědnosti, kdy 

jsou rodiče povinni o své nezletilé dítě pečovat po stránce zdravotní, citové a mravní a dbát o 

jeho rozumový vývoj. Je zde také vymezeno, kdy a za jakých okolností je právo rodičů vůči 

nezletilému dítěti omezeno nebo zrušeno. K omezení práv rodičů dochází v případě, že 

rodiče nejsou schopni svou rodičovskou zodpovědnost plnit, zneužívají ji, nebo se dopustili 

úmyslného trestného činu na dítěti samotném. Nedojde-li k nápravě a vyžaduje-li to zájem 

dítěte, rozhodne soud dle platných zákonů o odebrání rodičovské zodpovědnosti a dítě je 

svěřeno do péče jiné fyzické osoby než rodiče. Pokud není tato varianta možná, je dítě 

svěřeno do péče pěstounské nebo náhradní rodinné péče. V některých případech dochází 

k osvojení.   

V těchto momentech zajišťuje sociálně-právní ochranu dítěte orgán sociálně-právní ochrany 

zřizovaný obcí (krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, obecní úřady a 

                                                           
1 Sdělení č. 104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte. Tento dokument je pozdějším zněním Deklarace o právech 
dítěte (někdy se uvádí Charta o právech dítěte) přijaté 20. 11. 1959 Valným shromážděním OSN v New Yorku.  



 
5 

ministerstva). Podle zákona č. 359/1999 Sb.2 má tento orgán za úkol především dbát o zájem 

a blaho dítěte v případě, že:  

� jeho rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo 

práva z ní plynoucí nevykonávají či zneužívají. 

� je dítě svěřeno do péče jiné fyzické osoby než rodiče a tato osoba neplní povinnosti 

plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy.  

� dítě vede zahálčivý život nebo nemravný život (opakovaně nechodí do školy, požívá 

alkohol nebo jiné návykové látky, spáchalo trestný čin, živí se prostitucí, apod.). 

� se dítě opakovaně dopouští útěků od osob, do jejichž výchovy bylo svěřeno (rodiče, 

jiné fyzické osoby atd.) 

� byl na dítěti spáchán trestný čin.  

Soud pak ve spolupráci a na základě doporučení těchto orgánů rozhodne, do jaké formy péče 

bude dítě svěřeno (pěstounství, péče jiné fyzické osoby než rodič nebo ústavní a ochranná 

výchova). 

V ČR se můžeme setkat s těmito typy kolektivních výchovných zařízení: 

- Kojenecké ústavy (0-1 rok) 

- Dětské domovy (0-3 roky) 

- Dětské domovy od 3 let  

- Diagnostické a výchovné ústavy 

- Ústavy sociální péče a zvláštní dětská zařízení 

V oblasti péče plní hlavní roli v naší republice tři ústřední orgány státní správy: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR – zajišťuje péči o děti od narození do 3 let v kojeneckých 

ústavech a dětských domovech od 1 roku do 3 let. Děti do jednoho roku bývají umisťovány 

do kojeneckých ústavů, od jednoho roku do tří pak do dětských domovů. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – je zodpovědné za chod diagnostických 

ústavů, dětských domovů od 3 let, dětských domovů se školou a výchovných ústavů pro děti 

a mládež. 

                                                           
2 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – se stará o ústavy sociální péče pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy dětí tělesně nebo mentálně postižených. 

„Ústavní péče zahrnuje rezidenční péči o děti v různých typech ústavů, jako jsou kojenecký 

ústav, dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav pro 

mládež a ústav sociální péče.“3  

Z psychologického hlediska je ústavní výchova vhodná pouze jako přechodné řešení po 

odebrání dítěte z rodiny, než je pro něj nalezena jiná vhodná rodina (osvojitelská, 

pěstounská, apod.), nebo než se dítě může vrátit zpět do původní rodiny. Soud je proto 

povinen před jejím nařízením vždy zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zabezpečit náhradní 

rodinnou péčí, která má přednost před výchovou ústavní. 

O ústavní výchově dítěte rozhoduje soud na návrh obce s rozšířenou působností, návrhem 

však není vázán a smí rozhodnout i bez podání návrhu. Ústavní výchova je soudem 

nařizována dětem mladších 18 let pouze tehdy, shledá-li, že je výchova dítěte vážně 

ohrožena či narušena a jiná opatření nevedla k nápravě, nebo pokud se rodiče nemohou 

z vážných důvodů o dítě starat. 

Ústavní výchova zaniká taktéž rozhodnutím soudu, pokud pominuly důvody pro její nařízení, 

nebo dosáhlo-li dítě zletilosti. Soudním rozhodnutím může být i prodloužena, a to až o jeden 

rok do 19 let věku dítěte. 

V případech, kdy je nutné zajistit dítěti bezodkladnou ochranu (ocitlo se bez jakékoliv péče, 

jeho život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy nebo narušeny), může soudce nařídit, aby 

bylo dítě předáno do ústavní péče nebo do péče jiné fyzické osoby. Návrh na toto opatření 

podává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Soud o něm musí rozhodnout 

bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od podání. Předběžné opatření obecně trvá po dobu tří 

měsíců od jeho nařízení. 

Nyní již přejdeme k jednotlivému členění ústavních zařízení v ČR. Všechna jsou určena pro 

děti ve věku od 0 až 3 let a od 3 do 18 let (včetně zdravotně postižených), případně pro 

zletilé do 19 let. Plné přímé zaopatření lze poskytnout i zletilému, nezaopatřenému, 

                                                           
3 Matoušek, O., Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 253. 
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studujícímu dítěti po ukončení výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, nejdéle však do věku 

26 let, a to na základě podmínek stanovených ve smlouvě. 

Podle zákona č. 109/2002 Sb. jsou základními organizačními jednotkami ústavního systému 

v ČR buď dětské domovy internátního, nebo rodinného typu: dětské domovy a dětské 

domovy se školou; nebo výchovné skupiny: diagnostické a výchovné ústavy.4 Ve vztahu 

k dětem plní zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy zejména úkoly výchovné, 

vzdělávací a sociální. 

� Kojenecký ústav 

Kojenecké ústavy jsou zdravotnická zařízení spadající do kompetence Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Jsou to zařízení pečující o všestranný rozvoj dítěte ve věku od 0 do 3 let, 

jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů: 

-  zdravotních – zejména nutnost trvalé či dlouhodobé speciální ošetřovatelské péče 

(např. dítě s kombinovaným handicapem, infekční onemocnění v rodině, apod.). 

-  zdravotně-sociálních – zejména každá situace, kdy dítě pro své postižení nemůže 

vyrůstat v rodině, i když nevyžaduje výše uvedenou speciální ošetřovatelskou péči 

(zpravidla děti umístěné resp. odložené rodiči právě pro jejich postižení). 

-  a sociálních – zejména okamžitá pomoc dítěti a rodině v tíživé sociální situaci nebo 

jiný důvod přijetí dítěte, které nevyžaduje žádnou diagnostickou či terapeutickou 

lékařskou a ošetřovatelskou péči (rodiče ve výkonu trestu, dítě před umístěním do 

náhradní rodinné péče, rozvrat v rodině aj.). 

U těchto dětí bývá zpravidla vydáno předběžné opatření nebo nařízena ústavní 

výchova. 

Pobyt dítěte v zařízení je třeba chápat jako dočasný, k vyřešení situace (návrat do rodiny, 

osvojení, umístění do ústavní péče), pro kterou bylo dítě do zařízení přijato.5   

                                                           
4 Sbírka zákonů ČR, ročník 2002, rozeslána dne 29. Března 2002, zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o 
změně dalších zákonů. 
5 http//:ciselniky.dasta.mzcr.cz/hypertext/200610/hypertext/a410pok.doc 
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Tímto opouštíme resort Ministerstva zdravotnictví ČR a přecházíme do zóny působnosti 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a jeho zařízení poskytující ústavní péči dle 

zákona č. 109/2002 Sb.6: 

� Dětský domov 

Dětské domovy pečují o děti podle jejich individuálních potřeb, zajišťují péči o děti 

s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování, tyto děti pak 

navštěvují školy, které nejsou součástí těchto zařízení. Jak již bylo zmíněno dříve, do 

dětských domovů mohou být umisťovány děti zpravidla ve věku od 3 do 18 let, ale také 

nezletilé matky spolu se svými dětmi. Vyhláška č. 334/2003 Sb.7 připouští přijetí dítěte se 

zdravotním postižením, a to s ohledem na druh a stupeň jeho postižení. Pro tyto děti jsou 

pak dětské domovy vybírány s přihlédnutím ke vzdálenosti sídla mateřské, základní nebo 

speciální školy, v níž je dítě integrováno. 

Prostřednictvím dětských domovů zabezpečuje stát náhradní výchovnou péči všem 

nezletilým, jejichž situace takový druh společenské pomoci vyžaduje, a kteří nemohli být 

osvojeni, umístěni v některé z forem pěstounské péče, či předáni do péče jiných fyzických 

osob než rodičů. 

Posláním dětských domovů je vytvořit v podmínkách kolektivního výchovného zařízení 

takové prostředí, které by co nejúčinněji přispívalo k harmonickému vývoji osobnosti 

mladého jedince, poskytovalo mu dostatek intimity, jistoty, pocit pevného zázemí a současně 

dostatek podnětů a možností se rozvíjet a uspokojovat své citové potřeby. 

Jediným výchovným vzorem zůstává pro dětské domovy rodina, jakožto základní společenská 

jednotka. Bohužel v dětských domovech není možné vytvořit tak optimální prostředí.  I tak 

nesou dětské domovy plnou morální zodpovědnost za výchovu svých svěřenců, stejně jako 

mají rodiče. Role těchto ústavů není v tomto ohledu jednoduchá. V řadě případů nelze 

překlenout a zahladit životní zkušenost, kterou si dítě nese sebou z předchozího negativně 

                                                           
6Zákon č. 109/2002 Sb. a jeho pozdější znění Zákon č. 383/2005 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 
zákonů.  
7 Vyhláška č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve 
školských zařízeních.  
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působícího prostředí. Na druhé straně se potýkají s nejrůznějšími komplikacemi zařízení 

samotná, ale o tom až později.   

 

 

� Dětský domov se školou 

Účelem těchto zařízení je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají buď 

závažné poruchy chování, nebo které vyžadují pro svou trvalou nebo duševní poruchu 

výchovně léčebnou péči, dále o děti s uloženou ochrannou výchovou a v neposlední řadě 

jsou-li nezletilými matkami a splňují předešlé podmínky, nebo jejich děti nemohou být 

vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou.  

Dětské domovy se školou se zřizují odděleně a podle potřeby v nich mohou vzniknout 

rodinné skupiny. Do těchto zařízení jsou umisťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení 

povinné školní docházky. Pominou-li v průběhu povinné školní docházky důvody pro zařazení 

dítěte do školy zřízené při dětském domově, pak je dítě na základě žádosti ředitele dětského 

domova se školou zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou. 

Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy 

chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je 

přeřazeno do výchovného ústavu. 

� Diagnostický ústav 

Diagnostický ústav je zařízení, které přijímá děti na základě výsledků komplexního vyšetření, 

zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení. Děti jsou odsud pak umisťovány 

do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů s výjimkou dětí 

přijatých do diagnostického ústavu z důvodu poruch chování, o jejichž umístění požádaly 

osoby zodpovědné za jejich výchovu. Ve zvláště ojedinělých případech vyžaduje-li to zájem 

dítěte, je dítě umístěno pro toto období mimo ústav do smluvní rodiny. 

Komplexní vyšetření mládeže v diagnostickém ústavu trvá nejdéle osm týdnů a sestává 

z vyšetření psychologického, speciálně pedagogického, sociálního a zdravotnického. 
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Při diagnostických ústavech jsou podle potřeby zřizovány mateřské školy, základní nebo 

zvláštní školy. Diagnostický ústav vede evidenci dětí a mládeže umístěné v jednotlivých 

dětských domovech a speciálních výchovných zařízeních a evidenci volných míst 

v jednotlivých dětských domovech a zvláštních výchovných zařízeních v územním obvodu 

diagnostického ústavu. 

Diagnostický ústav vypracovává pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR návrhy 

na změny sítě dětských domovů a speciálních výchovných zařízení a internátních škol pro 

mládež vyžadující zvláštní péči v územním obvodu diagnostického ústavu a upozorňuje 

zřizovatele a svá zařízení na poznatky zjištěné odbornými pracovníky diagnostického ústavu. 

Diagnostické ústavy se vnitřně člení na pracoviště diagnostické, sociální služby, výchovně 

vzdělávací a záchytné. Pracoviště záchytné přijímá k přechodnému pobytu mládež zadrženou 

na útěku od zákonných zástupců a mládež dopadenou orgány policie na útěku z dětského 

domova, speciálního výchovného zařízení nebo diagnostického ústavu. 

Dále členíme diagnostické ústavy na: 

- Dignostický ústav pro mládež, následně pak dětský výchovný ústav (pro děti od 10 do 

15 let) 

- Dětský výchovný ústav se zvýšenou výchovnou péčí (pro mravně narušené děti od 10 

do 14 let, 18 až 19 let) 

- Výchovný ústav pro mládež (pro mladistvé od 15 do 18 let) 

- Výchovný ústav pro mládež se zvýšenou výchovnou péčí (pro mladistvé se závažným 

mravním deliktem) 

- Výchovný ústav pro mládež s ochranným režimem (pro mladistvé se soudně 

nařízenou ochrannou výchovou) 

- Ústav s výchovně léčebným režimem (pro děti s přechodnou nebo trvalou duševní 

poruchou; děti sem bývají zařazeny jen po nezbytně nutnou dobu) 

 

� Výchovný ústav 

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

nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Plní zejména úkoly výchovné, 
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vzdělávací a sociální. Do tohoto typu zařízení může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li 

uloženou ochrannou výchovu a v jeho chování se projevují natolik závažné poruchy, že 

nemůže být umístěno v dětském domově se školou. 

Můžeme říci, že systém péče o dítě, zejména v pojetí ústavních zařízení je v České republice 

důkladně propracován a právně zakotven. To ovšem neznamená, že je i plně funkční, 

přehledný a dostačující. Proto bych se chtěla v kapitolách, které budou následovat po 

historickém exkurzu do ústavní péče na našem území, více věnovat této problematice. 

Zhodnotit současnou situaci, nedostatky tohoto systému, ale i transformační snahy jak 

zvenku, tak i ze strany samotných organizací. 

 

1.2 Historický vývoj ústavní a ochranné péče v ČR 

 

Než se podíváme podrobněji na historický vývoj ústavní péče v našich zemích, podívejme se 

na něj i z globálního hlediska, kde v nejrůznějších pramenech nacházíme zmínky o péči o 

osiřelé děti. Zmínky sahají například až do dob starobylého Říma, kde je péče o osiřelé děti 

popisována jako snaha o zachování rodu. Zájem osvojitelů byl zřejmý pouze tehdy, pokud 

neměli již šanci na vlastního potomka. V ostatních případech byli chovanci následně posíláni 

do armády, nebo využíváni jako pracovní síla. V roce 335 byl založen útulek pro opuštěné 

děti v Konstantinopolu, v roce 787 byl zřízen první nalezinec v Miláně, další pak vznikaly 

především v Itálii a ve Francii (Montpellier – 1070, Florencie – 1317, Benátky – 1398, Paříž – 

1362, Ulm – 1368, Toledo – 1480). Při větších klášterech nebo u velkých kostelů byly 

zřizovány schránky pro odložené děti. V roce 1198 založil Inocenc III. první oficiální schránku 

tohoto typu v Římě. 

Obdobný historický vývoj můžeme sledovat i na našem území, pouze v jiné časové 

posloupnosti. Rovněž zde první sirotčince vznikaly hlavně při velkých klášterech a až do dob 

osvícenství se o tuto problematiku starala především církev. 

V Praze založili první nalezinec v Čechách žijící Vlaši. Vznikl v roce 1575 při špitále Pro deo et 

pauperei a fungoval téměř 200 let. Ve středověku probíhaly v našich zemích adopce pouze u 

šlechty, a to opět většinou z důvodu zachování rodového majetku a privilégií. 
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V období osvícenství se zřizování nalezinců hromadně rozšířilo, především za vlády císaře 

Josefa II, kdy byl v roce 1789 založen pražský nalezinec v ulici Ke Karlovu (současný soubor 

dětských klinik), kde tehdy přijímali až 3000 dětí ročně, avšak v té době byla ještě vysoká 

dětská úmrtnost. „Tak například primář pražského nalezince uvádí v roce 1882 celkovou 

úmrtnost nalezeneckých dětí v prvním roce života většinou mezi 50 až 70%, ale v některých 

letech (1857-1863) dokonce až 80 až 100%.“8  

Dalším zlomem bylo zakládání městských útulků pro chudé děti a mládež, mezi první tohoto 

typu řadíme ten, který vznikl v Praze na Vyšehradě pod vedením Vojty Náprstka (zařizoval 

dětem stravu, pořádal besedy na nejrůznější téma) v roce 1886. Podle pražského vzoru 

začaly vznikat obdobné útulky i na venkově z důvodů spíše sociálních a ekonomických, než 

výchovných. Každá obec měla povinnost se o svého sirotka (nalezence) postarat. Děti dostaly 

ošacení, střechu nad hlavou, jídlo a byly připravovány na budoucí řemeslnické a dělnické 

profese. Na přelomu 19. a 20. století docházelo k silnému vykořisťování dětské práce. Proti 

tomu byl počátkem 20. století podán návrh zákona, který zakazoval práci dětem do 14 let. 

Obdobným typem zařízení byly tzv. opatrovny (možno považovat za předchůdce dnešních 

dětských domovů). Školským zákonem z roku 1869 bylo pamatováno na děti vyžadující 

veřejnou péči a zřizování těchto ústavů bylo přenecháno zemskému zákonodárství. 

Opatrovny byly budovány dávno před první světovou válkou, ale i po ní, pouze se měnila 

jejich organizační struktura, forma hmotného zajištění i obsah činnosti. 

Již koncem 19. století může zaznamenat budování sirotčinců a útulků na ryze charitativním 

základě. Jejich zakladatelé a vydržovatelé byli nejprve filantropicky cítící, hospodářsky 

dostatečně silní jedinci, zpravidla šlechtici nebo církev. Ústavy poskytovaly dětem, podobně 

jako městské útulky, nejnutnější zaopatření. Děti pracovaly ve prospěch ústavu, převládala 

náboženská výchova, ale na samotné vzdělávání  nebyl kladen již takový důraz. 

Na přelomu století vstoupil mezi zakladatele a vydržovatele těchto zařízení veřejný prvek. 

Více začaly vznikat sirotčince a útulky vydržované obcemi nebo širším spádovým územím dle 

předpisu o tzv. chudinské péči. Neměly být už vysloveně zařízeními charitativního rázu, ale i 

tak se v podstatě příliš neodlišovaly od charitativních útulků soukromých a církevních, ba co 

víc, kolikrát nedosahovaly ani jejich úrovně. Ačkoliv zemská ustanovení nařizovala zemím, 

                                                           
8 Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie, s. 288 
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okresům a obcím budování těchto ústavů, byl jejich počet absolutně nedostatečný a často 

nezvládaly zaopatřit ani ty nejnutnější případy.  

Na stejném principu jako byly ústavy soukromé či obecní byly zakládány i sirotčince pod 

patronací nejrůznějších charitativních spolků, které postupně více a více dostávaly ráz 

veřejných institucí a přejímaly tak jejich činnost. Síť těchto ústavů nakonec převládla. 

Sirotčince soukromé, spolkové i veřejné existovaly dlouho vedle sebe. Například v roce 1908 

jich bylo v Čechách 77. Na Moravě bylo ještě v roce 1936 vedle veřejných dětských domovů 

34 útulků a sirotčinců, které vydržovaly různé soukromé a církevní instituce a 10 sirotčinců 

městských. Tato čísla se podstatně nezměnila ani do roku 1945. V období těsně před a po 

první světové válce se péče o tyto děti ujaly spolky okresní péče o mládež, které vznikaly od 

roku 1908 jako dobrovolné a po roce 1921 byly reorganizovány v poloveřejné instituce. 

Spolky okresní péče o mládež pak začaly postupně a soustavně budovat síť okresních 

dětských zařízení na pokrokovějším základě, než jak bylo zvykem u dřívějších sirotčinců. Tuto 

změnu měl symbolizovat i nový název – dětský domov. Až do roku 1948, kdy činnost spolku 

zanikla, byly vybudovány okresní dětské domovy ve velké většině okresů. Například na 

Moravě bylo v roce 1921 jen 12 okresních dětských domovů, v roce 1926 již 31. Za dalších 

deset let vzrostl tento počet na 60 a v roce 1946 bylo v bývalých 83 soudních okresech 

moravských celkem 70 okresních dětských domovů.  

Tyto domovy byly v této době budovány jako malé ústavy rodinného typu pro 15 – 25 dětí. 

Život v nich v podstatě odpovídal situaci velké rodiny. Jejich negativní stránkou byla 

nedostatečná pedagogická kvalifikace personálu. Správkyní a současně vychovatelkou byla 

zpravidla tzv. pěstounka, jen v ojedinělých případech byly v jednom ústavu tyto pěstounky 

dvě. Pěstounky byly na svou funkci připravovány pouze praktickou instruktáží a hospitalizací 

v tzv. instruktážních dětských domovech pod vedením zkušenějších pěstounek. Rozdílné bylo 

také vybavení a hospodaření jednotlivých dětských domovů. Hospodaření bylo jen z části 

dotované státem, tudíž byl jejich provoz závislý na tom, kolik prostředků se podařilo získat 

prostřednictvím různých sbírek nebo dobročinných akcí. 

Po obou světových válkách velmi vzrostl počet sirotčinců a ústavů různého typu pro osiřelé 

děti nejen u nás, ale i v Evropě. Naštěstí se také zvýšil zájem o kvalitu života v nich, ale 
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pokrok byl z hlediska péče o blaho a rozvoj dětské osoby malý. Výrazná změna nastala po 

roce 1949, kdy po zrušení dobrovolných spolků v péči o mládež převzaly tuto úlohu národní 

výbory, tím se ústavům dostalo jakési materiální stability a právního zajištění. Dětské 

domovy přestaly být charitativními sociálními institucemi a staly se výchovnými zařízeními. 

Začleněním do školské soustavy získaly právní a organizační základnu a systém se celkově 

kolektivizoval. Můžeme říci, že dětem se dostávalo standardní hmotné zajištění a dbalo se 

alespoň o jejich nejnutnější vzdělání, nicméně po psychické stránce tyto děti strádaly. Právě 

z období padesátých let 20. století jsou známy studie o psychické deprivaci následkem 

ústavní péče, jak ve svých knihách popisuje Z. Matějček. Psychologové a pediatři té doby se 

shodovali na tom, že duševní vývoj ústavních dětí není přes všechnu vynaloženou snahu 

zdaleka takový jako u dětí v rodinách vlastních nebo pěstounských. Zařízení a jejich 

organizace v té době se hodně podobala armádním zařízením. Děti spaly pohromadě ve 

velkých místnostech, musely dodržovat přísný režim a na jejich osobní potřeby nebyl brán 

příliš velký zřetel, i kontakt s rodinou byl velmi omezen. Docházelo jen k jakési výměně jedné 

formy strádání (např. děti byly odebrány z důvodu materiální nouze, pro fyzické týrání) za 

jinou (citovou). 

„V roce 1951 byla zrušena pěstounská péče se zdůvodněním, že pěstounské rodiny si děti 

berou kvůli penězům (státní příspěvky) a že je často využívají k práci. O své „rodinné zázemí“ 

u pěstounů tak přišlo odhadem asi 6000 dětí.“9 

Tento holý nesmysl přetrvával v našich zemích více jak deset let, pak se naštěstí vývoj 

v tomto směru začal ubírat opět lepším směrem (je patrné, že tato historie je úzce provázána 

i s historickým vývojem politických poměrů v tehdejší ČSSR). V preambuli zákona o rodině 

z roku 1963 byla zakotvena idea, že pro zdravý vývoj jedince zejména v období dětství má 

rodina rozhodující význam. Na základě tohoto zákona bylo možné později zavést znovu 

individuální péči (pěstounskou výchovu) a skupinovou péči rodinného typu ve formě SOS 

dětských vesniček. Impulsem k tomuto bylo nepochybně také vydání Charty práv dítěte 

(1959) a později Úmluva o právech dítěte (1989).10  

Vydáním ideového záměru Ministerstva školství ČSR o koncepci dětských domovů v roce 

1970 nastala jedna z nejpodstatnějších změn ve vývoji dětských domovů. Jeho postupnou 

                                                           
9 Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie, s. 288. 
10 Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie, s. 289. 
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realizací byly vydány organizační směrnice pro dětské domovy, zvláštní výchovná a 

diagnostická zařízení11. 

Zavádění nové koncepce organizace ústavní výchovy souviselo s podstatným zkvalitněním 

materiálních, sociálních i personálních podmínek, což se příznivě odrazilo ve výsledcích 

výchovně vzdělávací práce. Tyto úpravy výrazně omezily časté a nežádoucí přesuny dětí a 

položily základy komplexní, systematické a všestranné péče o děti a mládež s nařízenou 

ústavní výchovou. Ačkoliv byla vyvíjena snaha o zkvalitnění péče, v oblasti individuálního 

přístupu se téměř nic nezměnilo. 

Dalším mezníkem v historii ústavní péče byl rok 1989 a následně období po roce 1991, kdy 

došlo v ČR k poměrně závažným změnám v legislativě, které umožnily vznik nestátních 

sociálních a zdravotních ústavů. Této možnosti využila hlavně občanská sdružení a církev. 

Vznikala převážně ambulantní zařízení (stacionáře, speciální školy, ale i nové ústavy).                                                              

 

1.3 Současný stav ústavní výchovy v ČR  

 

Ačkoliv se současná legislativa snaží o transformaci systému ústavní péče k lepšímu, možná i 

díky mediálnímu tlaku, pravda je však taková, že v mnohých případech stále přetrvává stav 

ústavních zařízení založených před třiceti lety. A tak současná roztříštěnost náhradní péče 

zůstává beze změny. Jak jsem již popisovala v struktuře v první kapitole této práce  – pro děti 

od narození do tří let kojenecké ústavy a dětské domovy spadající pod resort zdravotnictví, 

pro děti od tří do osmnácti let dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy řízené 

resortem školství. Nadále bude tedy přetrvávat fakt, že sourozenci budou oddělováni a podle 

věku umisťováni do zařízení různých resortů. Co na tom, že tak přijdou možná o jedinou 

pozitivní citovou vazbu? Zvláštní je, že jen v případě náhradní rodinné péče stanovuje zákon 

o sociálně-právní ochraně, aby byli sourozenci umisťováni do rodin společně. Vezmeme-li 

toto v úvahu, tak tříleté dítě, nemá-li to štěstí a není adoptováno, či navráceno zpět do 

rodiny, vystřídá během svého dětství čtyři ústavy – kojenecký, „batolecí“ dětský domov, 

                                                           
11 Sbírka zákonů ČSR, ročník 1972, vydána dne 28. Února 1972, str. 7: Ministerstvo školství ČSR vydalo po 
dohodě se zúčastněnýmiústředními úřada podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. O výchově a vzdělání dne 
28. Prosince 1971 pod čj. 30 374/71-201 Organizační směrnice pro dětské domovy, zvláštní výchovná a 
diagnostická zařízení. 
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diagnostický ústav a dětský domov náležející resortu školství. V diagnostických ústavech 

budou i nadále nesmyslně po dobu osmi týdnů diagnostikovány děti bez poruch chování 

s dětmi agresivními, delikventními, závislými na drogách či automatech a jinými problémy 

v chování.   

V současné době je problematika práv dítěte a problematika ústavní péče silně 

medializována a médii kritizována, rovněž podléhá i politickým tlakům. Kladu si otázku, zda 

je skutečně pravda taková, a kde se děje chyba, zda skutečně jen na straně systému, nebo se 

média snaží udělat senzaci za jakoukoliv cenu i v takto citlivé oblasti jako je zacházení 

s lidskou duší. Na druhou stranu, pokud mají média pravdu, pak bych ráda našla 

v následujících kapitolách odpověď na otázku, proč nevěnují stejné úsilí pozitivním ohlasům 

při práci v této oblasti. 

Dnešní dětské domovy vypadají naprosto odlišně než ty, které počátkem šedesátých let 

navštěvoval Zdeněk Matějček se spolupracovníky a v nichž byla v podmínkách kolektivní 

výchovy studována kolektivní deprivace. Přesto je ústavní péče v ČR předmětem kritiky řady 

odborníků. Jak jsem již říkala, je jí především vytýkáno, že je dítě dlouhodobým pobytem 

v ústavním zařízení deprivováno, sociálně izolováno od své původní rodiny a může se u něj 

projevit syndrom ústavní závislosti. Pobyt v zařízení také dítě nedostatečně připravuje na 

samostatný život.  

Ze statistik vyplývá, že se Česká republika umístila na prvním místě v Evropě v počtu dětí 

umístěných do ústavní péče. Každé 167. dítě u nás nežije se svými biologickými rodiči. Má-li 

štěstí, pak vyrůstá v náhradní rodině. V opačném případě své dětství a mládí tráví v ústavní 

péči, kde při jakékoliv snaze nemůže být dítěti vynahrazeno rodinné zázemí, citová stabilita, 

všestranný rozvoj a individuální péče. 

Do roku 1991 představovala ústavní péče prakticky jedinou možnou formu etopedické práce 

s dětmi, kterým byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova. Poté byla zavedena 

náhradní rodinná péče jako alternativa k té ústavní. Bohužel stále přetrvává hlavně ta 

ústavní.  

Dnes jsou převážně všechny dětské domovy tzv. rodinného typu, dále pak typu internátního. 



 
17 

Dětské domovy rodinného typu jsou určeny dětem, u kterých se předpokládá dlouhodobý 

pobyt v dětském domově. Tito nezletilí mají většinou uvolněnou vazbu na vlastní rodinu, 

nebo se styk s vlastní rodinnou nedoporučuje (např. v případě zbavení rodičovských práv 

rodičů). Cílem těchto domovů je vytvoření co nejoptimálnějších podmínek pro zdravý vývoj 

dítěte tak, aby co nejlépe nahradily ztracené rodinné zázemí. 

Do dětských domovů internátního typu jsou umisťováni nezletilí s prognózou krátkodobého 

pobytu v domově, a tedy i s perspektivou návratu do vlastního rodinného prostředí. 

Vzhledem k této skutečnosti jsou pozitivní vazby dítěte na rodinu dětským domovem 

respektovány, a pokud je to v zájmu dítěte, i přiměřeně podporovány a rozvíjeny. Ovlivňují-li 

rodiče či zákonní zástupci dítěte výchovný proces negativně, je ředitel domova oprávněn na 

určitě nezbytnou dobu jejich návštěvy omezit. 

Základní organizační jednotku kolektivu dětí a mládeže v dětském domově internátního typu 

tvoří výchovná skupina kolem patnácti dětí. 

Na tyto domovy se rovněž vztahuje povinnost v případě potřeby poskytovat péči mládeži do 

osmnácti let, případně i déle v souvislosti s přípravou na povolání. Předpokládaný 

krátkodobý pobyt dětí v ústavu se totiž velmi často mění v pobyt dlouhodobý, až do jejich 

úplného sociálního osamostatnění. 

Podíváme-li se blíže na vnitřní organizaci a činnost současných dětských domovů můžeme 

říci, že životní úroveň a organizace dětí zde žijících, je téměř srovnatelná s jejich vrstevníky 

vyrůstajících v rodinném prostředí. Děti navštěvují mateřskou školu, dle možností jednotlivců 

speciální mateřskou nebo zvláštní školu, základní školu, pomocnou školu, učiliště, střední 

školu s maturitou a výjimečně i vysokou školu. 

Dnes už je návštěva rodičů možná kdykoliv po telefonické domluvě. Návštěva dětí doma se 

může uskutečnit až po povolení sociální pracovnice z OSPOD12, která navštíví rodinu a 

posoudí, zda je vhodné, aby zde mohly děti pobývat krátkodobě (víkend), nebo dlouhodobě 

(letní prázdniny, vánoce). Děti se ve většině případů na návštěvu domů těší, ačkoliv se jim 

                                                           
12 OSPOD = Orgán sociálně-právní ochrany dětí, což je odbor péče o děti a mládež příslušného městského 
úřadu. Tento orgán má mimo jiné zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech 
(např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi). Zdroj: 
www.ospod.info 
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tam mnohdy nedostalo vlídného zacházení. Ale rodinu – krevní pouto nemůže žádná ústavní 

péče nahradit. 

Kladem současných zařízení v oblasti péče o děti je jejich úsilí o vytvoření co největšího 

prostoru pro respektování individuálních zájmů, o potlačení nadbytečného direktivního 

organizování a snaha o dostatečné soukromí každého dítěte. V rámci volnočasových aktivit 

mají děti možnost navštěvovat různé zájmové kroužky a rozvíjet tak své záliby a zájmy. Jsou 

jim umožněny i osobní kontakty se širším společenským prostředím, které přispívají k lepší 

integraci dítěte do společnosti. Děti chodí do divadel, kina, na výstavy, koncerty, zúčastňují 

se různých soutěží. Zájmová činnost se tedy co nejvíce přesouvá do prostředí mimo dětský 

domov a umožňuje dětem rozvíjet své schopnosti i v některých specializovaných oblastech. 

Děti tak získávají nové osobní a sociální zkušenosti a zbavují se pocitu nejistoty a nedůvěry ve 

vlastní síly a schopnosti, s nimiž do domova zpravidla přicházejí. V dětském domově je na 

druhé straně také snaha uchránit dítě od negativního vlivu okolního prostředí (kouření, 

alkohol, drogy, apod.). Jeden z důvodů, proč bývá v dětském domově i psycholog nebo 

drogový poradce. 

Podle již dříve citovaného zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, 

mají rodiče povinnost platit za každé své dítě umístěné v dětském domově takto: 

� 1 000 Kč – v případě dítěte do 6 let věku 

� 1 150 Kč – v případě dítěte od 6 do 10 let věku 

� 1 300 Kč – v případě dítěte od 10 do 15 let věku 

� 1 450 Kč – v případě nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku 

I při takto zanedbatelných částkách neplatí rodiče častokrát nic, jelikož nedosahují ani 

životního minima, a tak je celková výchova těchto dětí hrazena ze státní kasy. 

Mluvíme-li o financích, dalším kladným výchovným prvkem je, že děti v dětských domovech 

mají podle zmiňovaného zákona č. 109/2002 Sb. s ohledem na věk, chování a finanční 

rozpočet dětského domova nárok na kapesné, které činí: 

� 45 Kč – v případě dítěte do 6 let věku 

� 105 Kč – v případě dítěte od 6 do 10 let věku 

� 180 Kč – v případě dítěte od 10 do 15 let věku 
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� 270 Kč – v případě nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku 

Když má dítě narozeniny může si vybrat dárek až v hodnotě 1 000 Kč. 

Vnitřní řád se v dětském domově řídí vyhláškou č. 64/1981 o dětských domovech a školských 

zařízeních pro ústavní péči. Ve všední den je v půl sedmé budíček, osobní hygiena, snídaně, 

následuje cesta do školy, po škole je čeká oběd v dětském domově. Po obědě vycházky, 

kroužky, či jiné volnočasové aktivity, pak večeře a po ní příprava do školy a večerka (malé 

děti mají večerku v osm hodin, starší v deset a nejstarší, tedy studenti a učni ve dvanáct 

hodin). Po domluvě mohou strávit večer mimo dětský domov. O víkendu je budíček později, 

přibližně kolem půl deváté, poté osobní hygiena, snídaně, volné dopoledne, vycházky, 

pracovní činnost, svačina, večeře, večerka. A tak stále dokola, den co den.   

 

1.4 Nedostatky v ústavní péči v ČR, možnosti transformace 

 

Celkově tkví současné problémy práce ústavů pro děti a mládež v jejich nedostatečné 

diferenciaci, malém individuálním přístupu, neujasněné koncepci reedukace, v malé kapacitě 

všech zařízení dohromady, ve vysokém počtu svěřenců v jednom zařízení, vysoký útěk 

svěřenců a celková odtrženost ústavního prostředí od neústavního světa. V tradičně 

fungujících ústavech je dáno jen málo příležitostí osvojovat si praktické dovednosti a 

samostatnost. Ano, vytváří se různé výchovné programy, ale bývají často málo atraktivní, 

nepraktické a neumožňují svěřencům samostatné zapojení se již od samého počátku při 

jejich organizaci. Z toho je patrné, že šance svěřenců vyzkoušet si reálné požadavky běžného 

života na vlastní kůži je jen mizivá. 

Státní i nestátní ústavy dnes narážejí na problém resortní bariéry. Ministerstva uvolňují 

prostředky pouze pro zařízení výlučně jejich resortu. Většinou však péče o klienta má 

multidisciplinární povahu, což znevýhodňuje hlavně státní ústavy, které jsou odkázány pouze 

na finance ze svého ministerstva. Vzniklou situaci by měly vyřešit meziministerské neresortní 

orgány zaměřené na koordinaci sociální politiky, které úspěšně fungují ve vyspělých zemích. 
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Koncem roku 2000 provedla pracovní skupina sekce pro práva dětí Rady vlády ČR prověrku, 

kdy v celkem 42 zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a vypracovala následující 

materiál, v němž shrnula názory členů na tehdejší systém náhradní výchovy u nás:13 

„V současné době je krizová situace dítěte, které nemůže zůstat ve svém dosavadním 

prostředí, řešena nejčastěji jeho předběžným umístěním do ústavní péče, aniž se hledají jiná 

řešení, zejména svěření dítěte do péče třetí osoby v širší rodině nebo do pěstounské péče 

cizích osob. Přechodná profesionální pěstounská péče ani tzv. respitní pěstounská péče14 

pouze na dobu pracovních dnů není u nás zatím právně zakotvena (v malé míře jí fakticky 

zajišťují pouze některé nestátní subjekty v azylových domech pro děti). Ročně je u nás do 

ústavní péče umisťováno víc než čtyři tisíce dětí (z toho zhruba polovina do kojeneckých 

ústavů a zdravotnických dětských domovů). Celkem u nás v ústavech vyrůstá víc než dvacet 

dva tisíc dětí, z toho třináct tisíc v ústavech sociální péče. Současný systém náhradní 

výchovné péče je v příkrém rozporu se závěry a doporučeními výzkumů v této oblasti i s praxí 

v zemích EU. Pro děti je umístění do ústavní výchovy značně traumatizující (existuje dokonce 

odborný termín „šok z umístění“) a v jejich psychickém a citovém vývoji je často poškozuje a 

negativně ovlivňuje i v dospělosti.“  

Na základě tohoto průzkumu navrhla nakonec pracovní skupina sekce pro práva dětí zaměřit 

se v prvé řadě na sanaci rodiny včetně možnosti podporovaného a chráněného bydlení, aby 

děti mohly zůstat ve své vlastní rodině, a teprve není-li to ani pak možné, aby nastupovala 

náhradní rodinná péče diferencovaná podle potřeb dítěte a situace v rodině, tj. náhradní 

rodinná péče pouze po dobu pracovních dnů, přechodná rodinná péče, profesionální 

pěstounská péče, svěření do péče třetí osoby, pěstounská péče a osvojení. Diagnostické a 

jiné ústavy by měly být určeny pouze pro děti se závažnými poruchami chování, delikvencí a 

závislostmi na drogách a automatech.  

Jak jsem již uváděla v úvodu této kapitoly, můžeme hlavní nedostatky a problémy ústavního 

systému ČR shrnout do následujících bodů: 

                                                           
13 Zdroj www.fod.cz 
14 Respitní (odlehčovací) péče – v slovníku cizích slov na www.abz.cz se uvádí tato definice: krátkodobá úlevová 
péče pro rodinné příslušníky a opatrovníky, kteří trvale pečují o vážně duševně nebo tělesně postiženou osobu 
(dítě, dospělého nebo seniora, který je opakovaně na přechodnou dobu v respitní péči umístěn). 
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1/ rozdělení mezi tři resorty – ministerstvo zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí má 

za následek: 

� Rozdělování sourozenců podle věku a zdravotního stavu. 

� Časté střídání ústavních zařízení – ze zdravotnických do školských. Tříleté vystřídá 

čtyři zařízení do své dospělosti (kojenecký ústav, dětský domov pro děti do tří let, 

diagnostický ústav a školský dětský domov). 

� Mimořádně velký nedostatek podnětů u dětí do tří let, které jsou vychovávány ve 

skupinách až deseti dětí stejného věku na jednu sestru a nemají možnost čerpat 

podněty od starších dětí a v tom horším případě, jsou ochuzeny o emocionální 

základ, který je v tomto období v lidském životě nejdůležitější, hlavně pro navazování 

jiných emocionálních vazeb v budoucnu. 

� Velmi časté střídání personálu pečujícího o děti ve zdravotnických zařízeních. O jedno 

dítě vyrůstající zde od narození do tří let pečuje postupně nejméně 28 zdravotních 

sester – děti podle věku a stupně svého vývoje přecházejí zpravidla do sedmi 

samostatných oddělení, přičemž v každém se střídají čtyři sestry. 

2/ nevhodné typy ústavních zařízení i v rámci resortu školství mají za následek: 

� Rozdělování sourozenců i v rámci soustavy školských zařízení podle věku, pohlaví, 

mentální úrovně a výchovných problémů do dětských diagnostických ústavů, 

diagnostických ústavů pro mládež, dětských domovů, zvláštních škol internátních, 

dětských výchovných ústavů, výchovných ústavů pro mládež. 

� Zbytečnou diagnostiku dětí bez poruch chování a jejich společnou výchovu s dětmi se 

zkušenostmi s kriminalitou, drogami, alkoholem, prostitucí, apod. 

� Chybí zařízení pro děti se závislostmi a s těžkými poruchami chování a jasně 

vymezená diferenciace výchovných ústavů podle přísnosti režimu. 

� Děti, které ukončily základní školní docházku, jsou často umisťovány do výchovných 

ústavů, aniž by měly nějaké poruchy chování. 

3/ různá úroveň péče i v rámci jednoho typu zařízení: 
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� Zařízení se liší, jak materiálním vybavením (ložnice po deseti dětech i po pokojíky pro 

dva nebo jedno dítě), tak i ve vztahu k vychovatelům (od tykání a oslovování jako teta 

a strejda až po vykání a oslovování pane vychovateli). 

� Různý je počet dětí ve skupinách, od osmi do patnácti na jednoho vychovatele. 

� Za různých podmínek je používána tzv. záchytná izolace, bez standardního vybavení, 

často nemá ani WC, někdy bývá i ve sklepě. 

� Různé jsou i možnosti dětí poznávat normální život, od umožňování tzv. hostitelské 

péče po skleníkovou výchovu jen v zařízení. 

� Internátní způsob výchovy (absence rodinných buněk) je zcela nevhodný. 

4/ k personálnímu obsazení: 

� Vychovatelé nemusí mít na rozdíl od pěstounů psychologické vyšetření ani předkládat 

výpis, respektive opis z rejstříku trestů 

� Chybí prevence tzv. syndromu vyhoření, což je velice alarmující hledisko. 

� Časté střídání služeb vede k tomu, že i v dětském domově rodinného typu je k rodině 

daleko – zejména noční služba jednoho nekvalifikovaného pracovníka na celé patro 

nebo dokonce zařízení je velmi nevhodná. 

5/ financování podle normativu „na hlavu“: 

� Vede k ekonomickému tlaku na plnou obsazenost, která je na překážku snaze o 

zajištění náhradní rodinné péče. 

� Při malé obsazenosti dochází k propouštění personálu a slučování výchovných skupin. 

� Ani sponzorské dary v tomto případě nejsou příliš ku prospěchu. Jak znám 

z vyprávění, je sice skvělé, že jedno zařízení dostane od výrobce praček 5 krásných 

nových kusů, ale leckdy se stává, že pro ně nemá momentální využití a darovat dále je 

dle platných norem také nesmí. Obdobný příklad znám zase přímo od dětí, které 

dostávali od sponzorů luxusní vybavení na hory, ale přitom se na žádné ani nedostaly, 

jelikož ústav na takový výjezd neměl peníze. Prostě paradox. 

6/ další negativní důsledky ústavní výchovy: 

� Výzkumy i praxe potvrzují, že ti, kteří prožili velkou část dětství v ústavu, nejsou často 

schopni integrovat se bez problémů do společnosti. 
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� Mají velké problémy při plnění své vlastní rodičovské role, jejich děti často opět končí 

v ústavní výchově nebo jsou zanedbávány či týrány. Není tomu naštěstí vždy. Některé 

děti, které zdolají překážky spojené s návratem do otevřené společnosti, v sobě mají 

naopak zakořeněn zvláštní pud, který jim velí, aby jejich děti neměly stejný osud jako 

ony. 

� Nejsou často schopni navazovat trvalé a kvalitní mezilidské vztahy. 

� Dosahují nižšího vzdělání, než umožňuje jejich vrozená inteligence (jak již bylo řečeno 

výše, není dostatečná kapacita personálu, aby se mohli jednotlivým potřebám svých 

svěřenců věnovat, a tak jim pouze umožní v ten moment nejjednodušší cestu). 

� Vykazují vysokou míru kriminality (dle výzkumu prof. Z. Matějčka – muži až 54%). 

� Dle výzkumu prof. Koluchové až čtvrtina dětí umístěných v ústavech sociální péče 

jako nevzdělatelné se tam dostala v důsledku nerozpoznané ústavní deprivace, 

v podnětném rodinném prostředí by tyto děti pravděpodobně byly schopny 

absolvovat nejen zvláštní, ale někdy i základní a střední školu. 

� Systém odměn a trestů vede k účelovému chování (chovám se dobře, protože z toho 

budu mít výhodu), což brání rozvoji svědomí jakožto zvnitřněné zábrany před 

špatným chováním. 

� Zrušení ústavní výchovy trvá řadu měsíců, i když podmínky jejího nařízení již 

pominuly. 

� Děti odcházejí z ústavní péče po dosažení zletilosti často zcela nepřipravené do 

života, nezralé, sociálně opožděné. (Více o této skupině dětí budu pojednávat 

v dalších kapitolách této práce) 

� Četnost návštěv rodičů je zcela v kompetenci jednotlivých ústavních zařízení. 

� Už jen sám pojem „nařízení ústavní výchovy“ působí dětem stres, nejistotu a pocit 

jisté stigmatizace.   

Třebaže se stát snaží o postupnou transformaci tohoto systému, cesta to bude ještě dlouhá, 

znamenající velké změny v oblasti legislativy (mění se model dnešní rodiny, stále více párů 

žije  mimo manželství, zvyšuje se podíl rodin jen s jedním rodičem, narůstá počet 

rozvedených manželství, apod.) i rozdělování peněz v rámci státního rozpočtu (přizpůsobit 

sociálních dávky novému modelu rodiny, přesunout více financí do nestátního sektoru). 

Ideálním řešením by bylo vytvořit obdobný model náhradní rodinné péče, který funguje 
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v západních zemích (Norsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Rakousko, apod.). Zde se o 

sociálně-právní ochranu dětí starají rovněž v největší míře státní instituce, ale spektrum 

samotných sociálních služeb je ve větší míře rozptýleno mezi nestátní a církevní organizace. 

Hlavní důraz je kladen na to, aby měl jedinec možnost demokratické volby, proto je postup 

řešení situace problémových dětí následující: nejprve je vynakládáno úsilí na pomoc rizikové 

rodině, hledá se možnost umístit dítě u příbuzných, pak přichází na řadu osvojení, 

pěstounská péče (běžné pěstounské rodiny nebo profesionální pečovatelé) a až v poslední 

řadě umístění dítěte do speciálního zařízení. Případ pěstounské a ústavní péče je chápán jako 

stav dočasný, kdy se organizace snaží o znovuvytvoření vztahů dítěte s původní rodinou (pro 

tento je vytvořena rozsáhlá síť sociálních služeb).15 

Velkým přínosem by pro zlepšení stavu v ČR byla i lepší komunikace a provázanost mezi 

státními a nestátními organizacemi a v neposlední řadě i optimističtější ohlas médií, která 

mají velký vliv při zprostředkování situace široké veřejnosti, jejich velkým přínosem by bylo 

zejména odstranění jakéhosi tabu o dětech z ústavů a tím pádem i jejich snadnější přijetí bez 

předsudků ve společnosti. 

 

1.5 Shrnutí 

 

Z první části této práce je dosti patrné, že České republika má v oblasti náhradní rodinné 

péče o dítě jasné historické i legislativní zakotvení. S ohledem na zájmy dítěte je tato 

struktura příliš roztříštěná a komplikovaná. Ústavní zařízení jsou přeplněná, bez 

dostatečného množství kvalifikovaného personálu, tudíž ani leckdy nemohou splňovat 

podmínky dnešní životní úrovně a nabízet prostor pro zdravý a spokojený vývoj dítěte. 

V Evropě patříme mezi země s největším podílem dětí vychovávaných v nějakém z typů 

institucionálního zařízení. Není divu, že sílí transformační snahy, aby bylo nejdříve 

vynaloženo více energie na ozdravení rodiny jako takové a až v nezbytně nutných případech 

se přistoupilo k ústavní výchově. 

  Vyplývá tedy, že prostředí ani systém neodpovídá zrovna ideálním podmínkám a je proto 

velká pravděpodobnost, že děti, které takto vyrůstají, budou na základě této zkušenosti 

                                                           
15 http://kdem.vse.cz/resources/relik10/PDFstudenti/Janouskova.pdf 
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ovlivněny i v dalších etapách svého života. O tom, jaké jsou a v jaké fázi života se nacházejí, 

pojednává již další část. 

 

 

2 VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY A JEJÍ MOŽNOSTI PŘI ODCHODU Z ÚSTAVNÍ 

PÉČE 
 

2.1 Cílová skupina z pohledu Z. Matějčka a jiných, vývojové psychologie a přechodových 

rituálů 

 

Na předchozích stránkách jsme se stručně seznámili s obrazem systému ústavní výchovy a 

péče v ČR a její problematikou, kde jsem se snažila zachytit základní pilíře i bolestivá místa 

této oblasti, která se musí řešit. Nyní bych se ráda již přímo zaměřila na cílovou skupinu dětí, 

kterým je tato práce věnována, tedy na děti, respektive mládež, stojící na pomyslném prahu, 

mezníku svého dosavadního života, chystající se opustit jim doposud nejznámější prostředí a 

vydat se na pouť vlastního života – tedy dětem, mladým lidem vyrůstajících bez rodin, 

vychovávaných v ústavních zařízeních typu dětský domov, apod. 

Pokusím se v následujících řádcích popsat osobnost těchto jedinců a faktory, které je 

ovlivňují. Pro co nejpřesnější popis jsem k rozboru použila dostupné studie z oblasti 

psychologie, sociologie i antropologie. 

Z jednoho úhlu pohledu tady mluvíme o mladých jedincích, kteří byli z nejrůznějších důvodů 

umístěni do ústavní výchovy a spadají tak do skupiny rizikových dětí. 

Podle Z. Matějčka je rizikovým dítětem každé dítě, které má být přijato a vychováváno 

někým, kdo mu byl dosud „cizí“ a dobře je nezná.16 Dále jsou to ty děti, které byly vystaveny 

rizikovým situacím, ať už to byly náhradní rodinná péče, rozvod rodičů, nechtěnost dítěte při 

početí, v těhotenství, při jeho narození, nebo jiná „ztráta“ v rodině – úmrtí některého 

blízkého člena rodiny, dlouhodobá nepřítomnost (nemoc, pobyt jinde než v místě bydliště 

                                                           
16 Matějček, Z., Co děti nejvíc potřebují, s. 29 
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dítěte) a ve výčtu bychom mohli pokračovat. Jedno je však jasné, všechny tyto děti byly 

někdy v průběhu dětství vystaveny nedostatku pocitu jistoty a bezpečí ze strany „blízké“ 

osoby a stability chráněného domova. Je známo, že právě tyto faktory jsou velmi podstatné 

pro zdravý rozvoj osobnosti, pokud se jich nedostává, vedou často k psychické deprivaci 

dítěte. Nejrizikovější skupinou z tohoto hlediska jsou právě děti z dětských domovů a jiných 

zařízení s tzv. kolektivní výchovou.  

Vezmeme-li v potaz děti z dětských domovů ve spojitosti s psychickou deprivací, je 

prokázáno, že její původ nepramení leckdy jen z vytržení z rodinného prostředí a umístění do 

prostředí „chladného“ a neznámého, ale bývá i následkem zvláštního zacházení a zvláštními 

výchovnými praktikami vychovatelů v těchto ústavech. „Lidé, kteří byli postiženi psychickou 

deprivací v dětství, často vyrostou v osobnosti zvláště ochuzené v citové oblasti, takže nejsou 

dobře schopni lásku ani dávat, ani přijímat. Platí to o lásce milenecké a manželské, ale také o 

lásce k dětem.“17 Zároveň je zajímavé, že některé děti naopak prošly tímto „zvláštním“ 

prostředím prakticky nedotčeny. U jedněch se riziko zhmotnilo, u druhých nevyvolalo žádné 

následky a dle studie docenta Langmeiera je můžeme zařadit do kategorie „relativně dobře 

přizpůsobených“.18 

Docent J. Langmeier dále odvodil čtyři základní psychické potřeby tvořící páteř teorie 

psychické deprivace, jsou jimi: 

� Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů – pro dítě to 

znamená, že se nebude nudit, ani že nebude soustavně podněty přetěžován.19 

� Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu o podnětech – prostřednictvím všech našich 

smyslů k nám přicházejí podněty, které jsou důležité pro naši schopnost učit se a 

získávat zkušenosti.20 

� Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních 

vychovatelů – uspokojení této potřeby přináší dítěti pocit životní jistoty a je 

podmínkou pro žádoucí vnitřní uspořádání jeho osobnosti.21 

                                                           
17 Matějček, Z., Co děti nejvíc potřebují, s. 26 
18 Matějček, Z., Co děti nejvíc potřebují, s. 23 
19 Matějček, Z., Co děti nejvíc potřebují, s. 37 
20 Matějček, Z., Co děti nejvíc potřebují, s. 37 
21 Matějček, Z., Co děti nejvíc potřebují, s. 37 
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� Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty -  

zdravé vědomí vlastního já, aby bylo dítě schopno osvojit si užitečné společenské role 

a stanovit si hodnotové cíle pro svá snažení.22 

� Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy – uspokojení této potřeby 

dává lidskému životu časové rozpětí mezi otevřeností a uzavřeností osudu, mezi 

nadějí a beznadějí, mezi životním rozletem a zoufalstvím.23 

Shrnu-li výše uvedené a vezmu-li v potaz určitou pravděpodobnost rizika psychické 

deprivace, pak mladí jedinci, o kterých pojednává tato práce, jsou mladí lidé v raném stádiu 

dospělosti v minulosti ochuzeni o dostatek vnějších podnětů, bez zkušenosti a schopnosti 

sociálního učení, bez správného vnímání vlastní identity, bez schopnosti navazovat zdravé 

citové vazby a v neposlední řadě bez uvědomování si budoucnosti. 

Z hlediska vývojové psychologie je fáze odchodu z dětského domova spojována s fází 

adolescence, tedy s věkem cca 15 až 20 let, někdy až 26 let (odchod z domova se odvíjí od 

délky studia, podobně tomu bývá i u dětí odcházejících z reálného rodinného prostředí). 

Období adolescence je druhou fází relativně dlouhého časového úseku dospívání. Trvá 

přibližně od 15 do 20 let s určitou individuální variabilitou (zejména v oblasti psychické a 

sociální, vzácněji i somatické). Vstup do fáze adolescence je biologicky ohraničen pohlavním 

dozráním. Mladý člověk získává nové role, spojené s vyšší sociální prestiží. Emancipace 

v návaznosti na rodinu je obvykle dokončena, vztahy s rodiči se stabilizují a zklidňují.24  

Období adolescence sebou obvykle přináší několik důležitých proměn v životě mladého 

jedince: 1. první pohlavní styk; 2. ukončení povinné školní docházky a následné dovršení 

přípravného profesního období; 3. Dosažení plnoletosti; 4. Období psychosociální a v menší 

míře i biologické transformace – může se objevit „psychosociální moratorium“ – jedinec má 

potřebu „odložit“ dospělost, zabrzdit tento proces. 

Adolescenti si vytvářejí svou vlastní kulturu, která se projevuje v demonstrované potřebě 

volnosti a experimentování, nechutí k definitivnímu řešení vlastní situace. 

                                                           
22 Matějček, Z., Co děti nejvíce potřebují, s. 38 
23 Matějček, Z., Co děti nejvíce potřebují, s. 38 
24 Vágnerová, M., Vývojová psychologie, s. 195 
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Mění se i postoj k budoucnosti, adolescent se cítí ve vztahu k budoucnosti svobodný. Žijí 

naplno, současnost i budoucnost je stejně důležitá. Vyvolává-li budoucnost v adolescentovi 

velkou nejistotu a úzkost, bude v rámci moratoria preferovat současnost a naopak.25  

Je nasnadě si všimnout, že dosud citovaní autoři se pozastavují nad touto věkovou kategorií 

mladých lidí ve spojitosti s jejich vnímáním času, respektive budoucnosti, bez ohledu na to, 

zda jsou či nejsou z dětského domova. Proto si dovolím odbočit a citovat ještě jeden zdroj, 

který tento fakt dokresluje. Italský duchovní Don Paolo Guilietti ve své eseji „Le feste e la 

feste“ mimo jiné hovoří o dnešních mladých lidech jako o generaci přítomnosti, jež žije velmi 

intenzivně pouze horizontální vztahy. 

„Oslabení schopnosti plánovat a přemýšlet o budoucnosti vede k velké nejistotě. Máme 

spoustu možností, ale žádný jasný cíl. To pak negativně ovlivňuje všechna velká životní 

rozhodnutí. Ztráta smyslu pro historii zas velmi znesnadňuje uvědomit si souvislosti 

s minulostí, nutné pro pochopení současné společnosti a pro schopnost zapojit se do 

veřejného života. Mladí, izolovaní od minulosti, prožívají svůj život obvykle pouze jako řadu 

přítomných okamžiků.“ 

„Výzkumy prokázaly vliv určitých faktorů na schopnost mladých lidí myslet na budoucnost. 

Tato schopnost prý poklesá s množstvím času stráveného s přáteli, v rodině nebo 

v zábavných činnostech. Naopak schopnost projektovat, optimismus a zájem o budoucnost 

jsou v pozitivní korelaci k motlitbě, ke vzdělání, k společenské úrovni a úrovni rodiny, k času 

věnovanému studiu a práci.“26    

Je patrné, že určitý problém s adaptací, s uplatněním se ve společnosti nemají jen mladí 

z dětských domovů, ale i jejich vrstevníci z úplných rodin, můžeme tvrdit, že celá dnešní 

mladá generace. 

Přechodné období adolescence má za úkol poskytnout jedinci čas a možnost, aby dosáhl 

předpokladů stát se dospělým ve všech oblastech, v nichž to současná společnost vyžaduje. 

Jelikož tempo biologického, psychického a sociálního vývoje jedinců mohou být rozdílné, pak 

musíme počítat i s následným vznikem jakéhosi napětí, které opět vyvolává nejistotu a riziko 

vlivu možných negativních dopadů společnosti (např. delikventní chování).  

                                                           
25 Vágnerová, M., Vývojová psychologie, s. 196 
26 http://www.diecezehk.cz/biskupstvi_dokumenty/katecheticke_centrum/texty/FKP 
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Hovořím-li o adolescenci jako o přechodném období, pak se zde nabízí další hledisko výkladu, 

jakým můžeme pohlížet na vývojovou fázi těchto mladých lidí, a to jako na fázi pomezí. Tento 

výklad si myslím, můžeme vztáhnout i na fakt, že opouštějí dětský domov. Na pomoc jsem si 

vzala poznatky van Gennepa a jeho přechodových rituálů a poznatky V. Turnera coby 

pozdějšího inovátora těchto teorií.  

Tak jako tomu je v některých typech moderních společností, kde existuje rozdělení na 

společnost posvátnou a profánní, což jsou v tomto pojetí naprosto neslučitelné světy a 

přechod z jedné takové společnosti do druhé potřebuje určitou přechodnou dobu – doba 

pomezí a s ním spojený rituál – van Gennep jej nazval rituálem přechodovým, obdobím 

liminarity, můžeme říci, že obdobně je tomu i u těchto dětí. Troufám si říci, že právě pro 

vykreslení této jejich životní fáze a obtížnosti stavu můžeme použít teorie výše zmiňovaných 

autorů. Turner si pro změnu povšimnul faktu, že liminarita je různými kulturami 

přirovnávána ke smrti, k pobytu v lůně, k neviditelnosti, temnotě, apod. laminární osoby jsou 

znázorňovány jako lidé, kterým nic nepatří, kteří žijí mimo reálný prostor a čas, kteří se 

chovají pasivně a pokorně poslouchají příkazy svých učitelů, od nichž bez výhrady přijímají 

jakýkoliv trest. Zkoušky a pokoření mají často velmi drsnou fyzickou povahu a novicové jsou 

zbaveni svého sekulárního oděvu, jsou „srovnáni“ na stejnou úroveň (kamarádství uzavřená 

v období liminarity proto vykazují značnou sílu), jsou jim odejmuta dřívější jména a do 

liminarity vstupují symbolickou branou.27 Myslím, že zde nacházíme krásné přirovnání toho, 

jak vypadá situace, když tyto děti opouštějí brány ústavních zařízení, kde byly po léta jakoby 

„zakonzervovány“ a nyní se před nimi otevírá nový, naprosto cizí a neznámý svět. Cítí se 

vyloučeny, najednou už nepatří do starého společenství, ale ještě ani do toho nového. Toto 

jasně koresponduje s kapitolami, kde popisuji současný stav zařízení a následné možnosti 

dětí po odchodu z dětského domova. Tyto jedinci jsou tedy na „prahu“, ve fázi „pomezí“, jak 

definoval van Gennep. Podle něj je tato fáze liminarity chápána jako rituály, které se 

odehrávají právě při změně místa, stavu, společenského postavení či věku a rozděluje je do 

tří fází: stav odloučení (jedinec je vytržen ze svého dřívějšího společenského místa), stav 

pomezí (čili limeny z lat. „práh“) a přijetí (znovuzačlenění), při němž je jedinec uznán ve své 

                                                           
27 Valenta, M. Dramaterapie, s. 62 
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společenské roli.28 Pomezím nazývá přechod od jedné magicko-náboženské či sociální 

situace do druhé. Uvádí, že tato instituce neutrální zóny, ať pomyslné nebo materiální se 

vyskytuje ve všech obřadech, které tento přechod doprovázejí. Překročení „prahu“ pak tedy 

znamená připojení se k nějakému novému světu (je nedílnou součástí svatebních obřadů, při 

obřadech adopce, vysvěcování na kněze a pohřbu).29  

Turner dále uvádí, že stav pomezí, liminarity je obtížné popsat a klasifikovat, jelikož se jedná 

o přechodný stav bez specifických rysů, kdy jedinec prochází určitou kulturní oblastí, která 

nemá spojitost ani s minulým, ani se současným stavem. Jedinec se nachází v tunelu, jakoby 

ve tmě osvobozen od čehokoliv materiálního, v naprosté pokoře a podřízenosti čeká, až získá 

prostřednictvím rituálu nové síly a schopnosti, aby mohl zaujmout nově získaný status (jako 

příklad se uvádí novicové při iniciaci). V této fázi liminarity jsou si všichni novici rovni, zbaveni 

materiálních nerovností i postavení, proto Turner nepovažuje tuto fázi jen za fázi čekání, ale 

má za cíl vytvořit nestrukturovaný celek, kde všichni poznají zkušenost skutečného lidského 

soužití – „spolutrpitelství“. Toto pouto po vykonání rituálu zanikne a promění se opět 

v strukturovanou hierarchii. 

Dovoluji si tvrdit, že v podobné communitas – jednotě bez hierarchie se ocitli i naši klienti, 

tím, že vstoupili do našeho programu. 

 

Bližší specifikace mladistvých odcházejících z ústavní péče není v literatuře příliš popsána. Je 

však jasné, že průběh adolescentního vývoje jedinců z ústavních zařízení bude odlišný od 

vývoje skupiny mladistvých žijících a vyrůstajících mimo tato zařízení. 

Rovněž je důležité zmínit fakt, že velký vliv na vývoji dětské osobnosti má do jisté míry i 

období, kdy bylo dítě do ústavní péče umístěno. Dá se očekávat rozdíl ve vývoji u dítěte, 

které přišlo do ústavní péče ve svých 15 letech a mezi dítětem, které bylo například 

odebráno rodičům v raném dětství. 

Odlišnosti u dětí pobývajících déle v ústavní péči lze spatřovat například v míře osvojených 

sociálních dovedností, znalostí a schopností. Při nemožnosti zvládnutí úspěšného osobního 

                                                           
28 Van Gennep, A., Přechodové rituály, s. 19 
29 Van Genneo, A., Přechodové rituály, s. 27 
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vývoje dochází ke krizi, kterou chápe Macek jako střet biologických, psychologických a 

sociálních aspektů. „Při takovém střetu dochází k narušení nebo nevytvoření morálních 

postojů a názorů, vztahu k okolnímu světu, vlastní sebereflexe a sebepojetí. Jsou to zároveň 

důvody, pro něž se většina mladistvých dostává do těchto zařízení.“30 

Mladiství pocházejí většinou z rozvrácených rodin, chybí jim vzor, rodiče jsou například 

alkoholici a většinou jde o velmi špatně sociálně situované rodiny. „V současné době stoupá 

četnost poruchového chování u mladistvých, kteří žijí v neúplné a zdánlivě funkční rodině. 

Tato rodina nedovede dát dítěti jistotu, že má pro rodiče význam, a nedokáže mu vymezit 

žádoucí hodnoty a normy chování.“31 V mnoha případech ale mladiství z ústavní výchovy 

nepoznali za celý svůj život žádnou rodinu, nebo v ní žili jen krátký čas, jelikož život v ní byl 

pro ně natolik ohrožující, že museli být z rodiny odebráni. 

Chybějící rodinný život se viditelně promítá do osudu jedince právě v období adolescence. 

Nejen v období dětství, ale i v období dospívání je chybějící článek role matky a otce velmi 

znát. Tito jedinci nedovedou prožívat emoce naplno, mají problém s navazováním trvalých 

partnerských vztahů a o zkušenosti odpoutávání se od rodiny nemůžeme v těchto případech 

ani mluvit. Ano, odpoutávají se z vlivu ústavních vychovatelů, ale zde nebývá tak silné 

emocionální pouto, aby vůbec nastala potřeba se od nich odpoutat. 

I na dětech z ústavních zařízení je patrný vliv jejich vrstevníků. Rozdíl je však v tom, že vlivem 

nízké vzdělanostní úrovně, chybějících emocionálních vztahů a prostředí, ve kterém vyrůstají, 

vyhledávají tito mladiství převážně rizikové skupiny mládeže, nebo jsou jimi vtáhnuty. Pak je 

dosti časté, že děti kouří, pijí alkohol, chodí „za školu“, páchají různé trestné činy a podléhají 

vlivu sociálně patologických jevů. V případě dětí v ústavní péči můžeme hovořit o 

„specifickém kolektivismu“. Děti jsou stále v kolektivu více dětí, žijí pospolu, tudíž jsou pro ně 

vrstevnické skupiny známým prostředím a do jisté míry jim tak nahrazují rodinu. 

V rámci sociálního učení můžeme u jedinců z ústavní péče vypozorovat nižší sebedůvěru, 

pramenící převážně z nedostatku oceňování jejich vlastní osobnosti, schopnosti zdravé 

sebereflexe, zvýšenou emocionální vzrušivostí, zvýšeným prožíváním tenzí a situačního 

napětí. V interpersonálních situacích bývají dezorientováni a často nezvládají pro jiné běžné 

                                                           
30 Macek, P., Adolescence, s. 78. 
31 Matoušek, O., Mládež a delikvence, s. 145. 
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životní situace. Ve vztazích se také často setkáváme s nízkou mírou tolerance. Především 

očekávají toleranci pro svou osobu, s výmluvou na pobyt v dětském domově, ale vůči 

ostatním příliš tolerantní být neumí. 

Mladiství všeobecně dosahují určité míry autonomie a svobody. U jedinců z ústavů je snaha 

o dosažení nezávislosti výrazným prožitkem. Pojem svoboda ale nechápou jako míru 

autonomie a odpovědnosti, nýbrž jako stav, kdy nemusí nikoho poslouchat a mohou si dělat, 

co chtějí. Nejpatrnější jsou tyto tendence právě při odchodu z ústavní péče. Řada z nich chce 

prostě odejít jen proto, že už nebudou muset nikoho poslouchat a dělat věci, které po nich 

chtějí ostatní. A vůbec jim nedochází, jaká rizika jsou s takovou mírou svobody spojena. 

Další charakteristikou by také mohla být snížená schopnost chápání následků vlastního 

chování. Dle klasického modelu by adolescent měl být již schopen nést odpovědnost za své 

činy. Jenže v situaci, že za nás vždy nějaký problém vyřeší nějaká další osoba, není možné se 

této schopnosti naučit, ani mít potřebu. 

Jak bylo řečeno v dřívější kapitole, dlouhodobý pobyt v ústavním zařízení je doprovázen 

určitými riziky, která se promítají do případné neúspěšnosti dítěte v budoucím životě. Mladí 

lidé, kteří dlouhodobě vyrůstají v ústavní výchově, si do života přináší nízkou společenskou 

kompetenci. Obvykle dosahují nižší úrovně vzdělání, než jaké jsou jejich predispozice. Mají 

problémy se sociální integrací a vzhledem k nižšímu dosaženému vzdělání se hůře uplatňují 

na trhu práce. Všechny tyto aspekty se musí brát v úvahu a snažit se na každé osobnosti 

jednotlivých dětí individuálně pracovat v pozitivním směru. Pomoci mu přiblížit se více 

k normám běžného adolescenta. Umožnit mu prožít si pocit osobní svobody a získat 

autonomii bez vynechání odpovědnosti za své jednání, porozumět svému vlastnímu já a zažít 

pocit sebedůvěry a tolerance jak vůči sobě samému, tak i vůči ostatním. 

Dalším charakteristickým ukazatelem adolescentů podle Vágnerové je velké množství hodnot 

bez ujasněných priorit. Adolescent stále ještě potřebuje ve větší míře než dospělí stabilní 

hodnoty, které by mu poskytovaly určitou jistotu. Jedním z problémů měnící se společnosti 

je právě nejasnost jejího hodnotového systému a jeho hierarchizace. Potíž je i v existenci 

mnoha, vzájemně si odporujících očekávání, která nutí adolescenta akceptovat protichůdné 

role, vyplývající z opačných hodnot (Vágnerová uvádí jako příklad rodiče, který nutí dělat dítě 

stejnou profesi jako on, ale přitom ji sám očerňuje). Výsledkem je osobní zmatek, který 
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dospívajícího mnohdy vede k hledání těch jedině správných a navždy platných hodnot a 

norem. Proto jsou adolescenti a mladí dospělí často ti, kteří se dají snadno přesvědčit o 

ideálu nějaké „čisté a spravedlivé společnosti“, oni tomu skutečně věří a zjištění opaku bývá 

velkým traumatem a zdrojem frustrace. Skupiny, které by něco podobného nabízely, jsou 

většinou nějaké party či sekty. Situační analýza „Děti v České republice“ z roku 1996 přináší 

přehled nejbližších životních cílů mládeže ve věku 15 – 24 let, jsou jimi tyto cíle: 

- Založit rodinu, mít děti (25%) 

- Mít hodně peněz, být bohatý (12%) 

- Dostat se na školu (11%) 

- Mít vlastní byt (10%) 

- Spokojeně v klidu žít (6%) 

- Založit podnik a uspět (5%) 

- Být zdravý (4%) 

- Mít konkrétně „něco“ – auto, motorku apod. (3%) 

- Cestovat (2%) 

- Najít si dobrou práci, uplatnit se (37%) 

- Dokončit školu, vyučit se (36%)32 

Tento přehled cílů mě přivedl k myšlence, abych sestavila jednoduchý dotazník na obdobné 

téma a zkusila zjistit, jak dalece se změnil hodnotový systém mladých lidí za posledních 15 let 

a zejména jsem se soustředila na fakt, jak se budou lišit hodnoty mezi skupinou mladých 

vyrůstajících v relativně normálním rodinném prostředí a skupinou mladých lidí vyrůstajících 

bez rodin. Mými respondenty k porovnání se tak stala skupina náhodně vybraných mladých 

lidí a skupina klientů, kteří jsou aktivní v rámci našeho projektu zaměřeného na pomoc 

mladým lidem vyrůstajících bez rodin (o nich a o projektu budu více hovořit až v praktické 

části této práce). Výše uvedené ukazatele životních cílů jsem v dotazníku rozšířila ještě o 

další kritéria týkající se např. jejich životního zázemí, kde bydlí a s kým, zda vyrůstali v úplné 

rodině, zda studují nebo pracují, jak tráví volný čas, zda mají partnera nebo zda se někdy 

ocitli v situaci, kterou by nedokázali vyřešit a potřebovali pomoc, kdo jim pak pomohl, apod.  

                                                           
32 Vágnerová, M., Vývojová psychologie, s. 215 
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Výsledné zjištění bylo zajímavé, ale nikterak překvapující, svým způsobem potvrdilo zde 

doposud uváděné teorie. Výsledky životních cílů skupiny náhodně vybraných mladých lidí do 

jisté míry odpovídají výsledkům mládeže z roku 1996, o kterých hovořila Vágnerová. Nejvíce 

chtějí být zdraví, studovat a studium úspěšně dokončit, najít si dobrou práci, cestovat a až 

v poslední řadě pomýšlejí na bohatství, vlastnictví, založení rodiny a zamilovanost.  

U skupiny klientů, repetivě mladých vyrůstajících bez pevného rodinného zázemí tomu bylo 

jinak. V oblasti vzdělanosti a volnočasových aktivit se téměř neodlišovali od svých vrstevníků 

z druhé skupiny. Avšak žebříček svých životních cílů měli postaven skoro opačně. Na prvním 

místě uváděli ve většině případů zamilovanost, založení vlastní rodiny, vlastní bydlení, zdraví 

a až pak uváděli studium, dobrou práci nebo cestování. Z toho je patrné, že citové strádání a 

životní nejistota v dětství opravdu ovlivní osobnost jedince i jeho hodnotové postoje. Tato 

skupina mladých nemá příliš velké ambice, což je může pramenit z nedostatku sebedůvěry a 

upíná pevné body svého života na citové vazby k někomu, chce si nejvíce vynahradit to, oč 

byla v minulosti ochuzena.  

Přesné výsledky mého dotazníku jsou k nahlédnutí v přílohové části této práce.      

 

2.2 Negativní ukazatele cílové skupiny 

 

V této části bych chtěla obecně nastínit osobnost jedinců vyrůstajících v ústavní výchově, 

zejména, jaký dopad je nejčastěji sledován na osobnosti dětí umístěných do takovýchto 

zařízení. Pro vyústění své práce považuji toto hledisko jako velmi podstatné a 

nezanedbatelné. Zároveň musím podotknout, že k poškození osobnosti – „duše“ dítěte 

nedochází pouze a jen na půdě ústavních zařízení, ale i v přirozeném rodinném prostředí, 

nebo vlivem jiných stresových událostí. Bohužel ale fakta, co se množství případů týče, hrají 

v neprospěch právě již jmenovaných zařízení, kdy pojem „ústavní výchova“ bývá nejčastěji 

spojen s negativní konotací a pojmy „kriminalita“, „drogová závislost“ apod. 
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Na pomoc jsem si při psaní této kapitoly vzala longitudinální výzkum prof. Z. Matějčka a 

kolektivu33, který byl postupně publikován v odborném časopise Československá 

psychologie, v letech 1995 až 1996. Tento výzkum zkoumal skupiny jedinců různého věku, 

kteří vyrůstali v různých typech ústavní výchovy a následný dopad na jejich osobnost. 

Srovnáním prošlo celkem pět skupin dětí vyrůstajících v nestandardním psycho-sociálním 

prostředí ohrožujícím v různé míře jejich vývoj psychickou deprivací: dětí z dětských domovů, 

z SOS dětských vesniček, z individuální pěstounské péče, děti narozené prokazatelně 

z nechtěného těhotenství a pátou kontrolní skupinou byly děti z přijímaného těhotenství: 

� Skupina dětí vyrůstajících v dětských domovech až do konce povinné školní 

docházky, kdy jim na konci projektu bylo 40 let. 

� Skupina dětí vychovávaných v SOS dětských vesničkách, které na konci projektu 

dosahovaly mladšího dospělého věku. 

� Skupina dětí vychovávaných individuálně v pěstounských rodinách, které byly na 

konci projektu v mladším věku dospělém. 

� Skupina dětí narozených z prokazatelně nechtěného těhotenství, na konci projektu 

ve věku 30 let. 

� Děti z přijímaného těhotenství, trvale žijící ve vlastní rodině. 

Vzhledem k mnou vymezené cílové skupině této práce, budu dále podrobněji citovat výstupy 

ze sledování první jmenované skupiny.  

Skupina z dětských domovů byla sestavena v roce 1965 a tvořilo jí 60 dětí, z toho 30 chlapců 

a 30 dívek, které nejpozději od svých tří let až do ukončení povinné školní docházky vyrůstaly 

v kojeneckých ústavech, dětských domovech či zvláštních internátních školách. Ve starším 

školním věku byly při čtrnáctidenním až třítýdenním diagnostickém pobytu na dětské klinice 

somaticky, psychologicky a sociálně vyšetřeny rozsáhlým způsobem metod a průběžně 

sledovány v několika etapách. 

V letech 1992 – 1994 výzkum pokračoval s 56 osobami, z toho 28 mužů a 28 žen. Průměrný 

věk byl 37,4 roků v rozpětí od 34 do 41 let. Data byla získávána pomocí dotazníků a u čtrnácti 

osob také pohovorem. Zároveň byly sledovány sociálně patologické jevy rodičů. U většiny 

                                                           
33 Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace, Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík, 
časopis Československé psychologie, v letech 1995 – 1996. 
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sledovaných jedinců – 72% - můžeme pozorovat výraznou genetickou zátěž: 47% 

alkoholismus, 33% trestná činnost, 33% snížený intelekt. Dalšími sledovanými faktory byl věk 

umístění do ústavní výchovy a věk, kdy jí opouštěli. Většina dětí – 62% - byla do ústavu 

přijata ihned po narození nebo do 1. roku věku a opouštěla jej převážně v patnácti letech, 

jen tři děti zůstaly až do završení osmnácti let. 

Při výzkumu došlo k rozdělení této skupiny na další podskupiny, dle míry kooperace: 

� Děti z dětských domovů, žijících v dospělosti v ústavní sociální péči (5 osob) – 

podskupina s těžším mentálním postižením. Ačkoliv všichni absolvovali alespoň 4 až 5 

tříd zvláštní školy, byli na ústavu zcela závislí. Posudek z ústavní sociální péče 

upozorňoval na jejich sobectví, neschopnost spolupráce, konfliktnost, náladovost, 

samotářství. Podle autorů byl nepříznivý vývoj důsledkem kombinace primárního 

mentálního postižení a sekundárního přidružení psychické deprivace. Výchozí stav byl 

příznivější než kolem čtyřicátého roku věku, docházelo tedy postupně k deterioraci 

intelektové i sociální, která nadále pokračovala. 

� Osoby nespolupracující (6 osob) – tato podskupina vůbec nereagovala na žádosti o 

vyplnění dotazníků. Jednalo se většinou o sociálně izolované jedince, kteří mají velké 

problémy se zařazením se do společnosti, v partnerských i manželských vztazích často 

selhávají, jsou nestálí, často se stěhují, mají konflikty se zákonem. 

� Osoby částečně spolupracující (8 osob) – tyto osoby vyplnily dotazník, ale další 

spolupráci odmítly. Vykazovaly se nízkým stupněm dosaženého vzdělání, časté 

střídání bydliště a zaměstnání i neschopností vychovávat své vlastní děti. Nevyhýbaly 

se jim ani potíže se zákonem, ačkoliv ve většině případů šlo o drobné přestupky 

(výtržnictví, drobné krádeže). 

� Osoby plně spolupracující (37 osob) – pro tuto podskupinu je typické, že jedinci, kteří 

jí utvářeli, vykazovali dostatečnou míru sociální přizpůsobivosti, otevřenost i vyšší 

vzdělání, které je ale stále hluboko pod obecnou normou (51% vyučení, 2 ženy 

maturita, 24% nedokončené základní vzdělání, 14% zvláštní škola). 73% z nich bylo 

zaměstnaných, 16% nezaměstnaných, 12 osob ve výkonu trestu. V manželství nebo 

trvalém partnerském vztahu žilo 26 osob a děti pro ně byly „smyslem života“. Těchto 

26 osob představovalo 46% z celkového počtu a podle autorů výzkumů lze s jistou 

dávkou rezervovanosti tvrdit, že prošli deprivační situací víceméně nedotčeni. 
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Při porovnání s ostatními sledovanými skupinami byly výsledky výzkumu sledované skupiny 

následující:   

� Rodinný stav – muži z dětských domovů zůstávají svobodni ještě ve čtvrté dekádě 

života, nejčastěji se rozvedli a rozvedení zůstávají. Ženy z dětských domovů naopak 

zůstávají svobodné jen výjimečně. 

� Děti – ženy z dětských domovů mají nejvíce dětí. 

� Vzdělání – osoby z dětských domovů mají oproti ostatním skupinám nejnižší 

dosažené vzdělání. 

� Tělesné a duševní zdraví – osoby z dětských domovů se nejméně často cítí v dobré 

zdravotní kondici. 

� Mladistvé lásky -  neschopnost se uspokojivě zamilovat či neúnosné problémy v této 

oblasti jsou považovány za typické pozdní následky psychické deprivace či 

subdeprivace v dětství. Zamilování ve věku do 20 let uvádí muži z dětských domovů 

v porovnání s ostatními skupinami nejméně, ženy z dětských domovů nejvíce, 

povrchní nebo žádné zamilování naopak nejvíce (stejně tak i ženy). 

� Životní spokojenost – muži z dětských domovů uvádějí nejnižší spokojenost se 

životem, ženy se od ostatních skupin výrazně neodlišují. 

� Kontakt s psychiatrií – u chlapců z dětských domovů a náhradní rodinné péče je 

nejvyšší procento kontaktů s psychiatrií. Chlapci z dětských domovů byli také 

nejčastěji alespoň jednou přijati na psychiatrickém oddělení. 

� Tresty v dětství – zvlášť neúměrné tělesné tresty, které si dospělé osoby ještě 

pamatují, jsou považovány za přitěžující okolnost ve vývoji osobnosti. Dětem 

z dětských domovů zůstává vzpomínka na přísné tresty významně častěji. 

� Interrupce – její výskyt lze pokládat za jeden z ukazatelů zkušenosti a odpovědnosti 

v sexuálních vztazích, a tedy i ukazatelem zralosti osobnosti. Ženy z dětských domovů 

jí podstoupily zřejmě nejčastěji, a to i opakovaně a relativně velmi brzy ve věku 

mladistvém. 

� Skór psychosociální adaptace (SPSA) – osoby z dětských domovů mají prokazatelně 

nižší SPSA. 

� Trestná činnost – plná třetina osob z dětských domovů (20 osob, tj. 36%) se dopustila 

trestných činů, což je nejvyšší procento ze všech sledovaných skupin. Častější jsou 
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také nepodmíněné tresty (60% z celkového počtu trestů). Kriminální kariéru začínají 

ale relativně dříve, než jedinci z ostatních posuzovaných skupin, ale dříve s ní také 

končí. Začátek jejich delikventní činnosti je zřejmě spojován s odchodem z ústavního 

prostředí (relativně chráněného) do prostředí nechráněného (56% osob z dětských 

domovů bylo poprvé trestně stíháno ve věku 18 až 19 let). Delší je také průměrná 

délka těchto trestů a znatelně vyšší procento osob mělo pět a více trestů. Dále se 

uvádí, že nejvyšší podíl měly na trestné činnosti ženy. V této skupině je také poměrně 

nízký počet trestaných za násilné trestné činy a vyšší počet za nenásilné trestné činy 

či přečiny (pravděpodobně opakované krádeže a podvody). 

Autoři v závěru svého výzkumu shrnují, že děti vyrůstající v ústavních zařízeních vykazují 

v pozdějším věku poměrně nejvíce odchylek od běžné normy, pokud budeme hovořit o 

vývoji osobnosti a společenském uplatnění. Zřetelná je mužsko-ženská diferenciace, a to 

v neprospěch mužů. Ve sledované skupině byli muži vzhledem k věku nápadně často 

svobodní, rozvedení. Potíže v mileneckých vztazích uváděli již od věku mladistvého a ve 

shrnujícím skóru psychosociální adaptace dosáhli výrazně nižších výsledků než ženy. Proto se 

autoři domnívají, že nepřítomnost intimity rodinného života a „mateřské“ péče daleko více 

postihuje chlapce než dívky. Vliv na to měla zřejmě i  převaha ženského personálu 

v ústavech, díky čemuž nacházely dívky daleko více ženských vzorů, než chlapci těch 

mužských. Ženy z dětských domovů podle autorů v milostných vztazích zřejmě z počátku 

tápou a chopí se každé příležitosti, ale nejsou ochuzeny o ženské chování. Projevují 

především určitou poddajnost, přitahují proto muže, kteří nacházejí uspokojení 

v dominantním postavení vůči ženě, dětem a rodině. Již tento fakt napovídá mnohé další 

konflikty, pro ženu v tomto postavení typické (domácí násilí, pokračující deprivace, apod.). 

Jelikož byl tento výzkum započat již v šedesátých letech minulého století, musím 

podotknout, že některé domněnky nemohou být v současné době považovány za příliš 

adekvátní s ohledem na současný stav ústavní výchovy, zejména jednotlivých zařízení. 

V průběhu doby nastaly v mnoha ohledech značné změny, zejména v denním řádu a 

uspořádání zařízení, ale některé výše popisované negativní faktory jsou platné i nyní. 

Abychom se více přiblížili aktuálnímu stavu věcí, nebude zajisté na škodu, pokud uvedu 

několik poznatků z analýzy, kterou společnými silami vypracovaly resorty státní správy 



 
39 

(Ministerstvo vnitra, Policie ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví) v roce 2007 s názvem „Hodnocení 

systému péče o ohrožené děti“34. Tato studie vymezuje pojem „ohrožené děti“, zkoumá 

efektivitu fungování systému péče o tyto děti, vyhodnocuje fungování systému péče 

z pohledu jednotlivých resortů s cílem získat reálnou představu o tom, jak funguje systém 

péče o děti ohrožené sociálně patologickými jevy a o děti, které již mají zkušenost 

s pácháním trestné činnosti. Pozornost byla věnována vývoji sociálně patologických jevů a 

kriminální minulosti dětí, otázce včasné intervence a následné péče, ukládání ústavní a 

ochranné výchovy, problematice útěků z institucionální péče a spolupráci institucí, do jejichž 

kompetencí péče o ohrožené a delikventní děti spadá. Zvýšená pozornost byla věnována 

kriminální kariéře dětí po opuštění institucionální péče, což nám dobře poslouží pro získání 

představy, jak se změnily poměry od doby, kdy probíhal výzkum prof. Matějčka a kolektivu. 

Celkově byla zpracována data 17 454 dětí, která opustily zařízení v působnosti Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy během let 1995 – 2004. Závěry této analýzy jsou následující: 

� Nezletilí klienti ze souboru dětí s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou již 

v předškolním věku žili téměř ze 40% v neúplné rodině. 

� O většinu sledovaných jedinců se starala sama matka, otec bývá mnohdy pouze 

formálním vychovatelem. 

� Rodiny svěřenců jsou z hlediska vzdělanostní úrovně výrazně pod standardem 

populace. Vzdělanostní úrovni odpovídá i profesní zařazení. Vztah rodičů k práci je 

hodnocen v lepším případě jako průměrný, přičemž hůře jsou hodnoceni Romští 

rodiče. 

� Z hlediska výchovného jsou rodiny klientů hodnoceny kurátory pro mládež dosti 

kriticky. Toto výchovné klima se v průběhu života dítěte zhoršuje – v době výzkumu 

jen 6 % z nich žilo v kvalitním výchovném prostředí. 

� Nejpatologičtějším projevem rodičovského selhání je týrání dětí. Odehrálo se téměř 

v pětině rodin zkoumaných jedinců. Nejčastější obětí byl sám klient, někdy rovněž 

jeho sourozenec nebo matka. Týrání mělo nejčastěji podobu nepřiměřeného 

fyzického trestání nebo psychického deptání klienta, někdy kombinaci obou. 

                                                           
34 Hodnocení systému péče o ohrožené děti, Odbor prevence kriminality, zveřejněno 16. října 2007, zdroj: 
http//aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016.html 
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Z těchto bodů je patrné, že ne vždy musí být nejrizikovější skupinou psychické deprivace 

jedinci vyrůstající většinu dětství v dětském domově, jak uvádí Matějček, ale že děti 

vyrůstající v úplné rodině jsou často vystavovány patologickým jevům výchovy ze strany 

svých nejbližších, což má v závěru obdobný důsledek, který bývá završen, v lepším případě 

zvrácen umístěním do výchovného zařízení. Ale zpět k výsledkům analýzy. 

Ze 17 454 dětí, které opustily ústavní péči v letech 1995-2004, se trestné činnosti dopustilo 

9751 dětí –  56%. Z celkového počtu dětí se před a během pobytu v ústavní péči dopustilo 

trestné činnosti pouze 3209 dětí – 18%, tzn. že (žádné) trestné činnosti se před a během 

pobytu nedopustilo 14 245 dětí – 82%. Až po odchodu z institucionální péče se dopustilo 

8866 dětí – 51% z celkového počtu, z nich pak do roka odchodu trestný čin spáchalo 1681 

dětí, tedy asi 10% z celkového počtu svěřenců. 

Podle analýzy z celkového počtu 17 454 dětí odešlo po skončení ústavní péče: 

� 202 dětí do azylových zařízení a z nich se trestné činnosti dopustilo 24 dětí 

� 352 dětí bylo vzato do vazby nebo nastoupilo výkon trestu odnětí svobody 

� 28 dětí odešlo do psychiatrické léčebny 

� 12 308 dětí odešlo do původní rodiny – z nich trestný čin spáchalo 7574, přičemž 

5036 dětí se dopustilo trestné činnosti až poskočení institucionální péče a 4755 z nich 

až rok poté. 

� 1268 dětí odešlo do Domu na půl cesty – z těchto dětí se trestné činnosti dopustilo 

492, přičemž trestnou činnost začalo páchat 373 dětí až po skončení ústavní péče, 18 

dětí do roka po skončení ústavní péče a 474 až po roce. Z dětí, které odešly do Domů 

na půl cesty nebo do zařízení služeb sociální prevence (celkem 1470 dětí) se dopustilo 

trestné činnosti do jednoho roku 32 dětí, tj. 4%. 

Tato studie dochází k závěru, že u mnoha dětí se díky institucionální výchově povede jejich 

sociálně patologický vývoj zbrzdit, nebo dokonce zastavit. Po opuštění ústavu přichází 

nedostatečně připraveno na normální život do zcela nepřipraveného prostředí, v němž 

nedošlo od odebrání dítěte k žádné podstatné změně k lepšímu. „Toto zjištění jednoznačně 

vypovídá o tom, že umístění dítěte do ústavní výchovy v mnoha případech znamená jen jeho 

detenci a pouhé přerušení sociálně patologického vývoje, který po opuštění ústavu buď dále 

pokračuje, nebo se díky nevhodným podmínkám, do nichž se vrací, teprve nastartuje“, uvádí 
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text analýzy. Dále je zde uvedeno, že „příčin selhání mladých lidí po opuštění ústavní péče je 

více a bezesporu k nim patří i prostředí ústavů a jejich režim, ve kterých mnohé děti prožijí 

řadu let. Trvale je kritizován vysoký počet dětí v některých zařízeních, které neumožňuje 

individuální práci s nimi a tedy ani nevytváří podmínky pro rozvoj osobnosti.“ Zpráva 

Veřejného ochránce práv za rok 2006 uvádí (tento text je stále součástí této analýzy): „Režim 

dne či týdne, který je koncipován jako absolutní dohled pracovníků nad činností a projevy 

dětí, je ospravedlnitelný pouze při vzniku konkrétního nebezpečí a ohrožení dítěte. Takový 

režim, který jsou děti nuceny dodržovat, podporuje pouze jejich pasivitu a manipuluje s nimi. 

Každé dítě je striktním uplatňováním režimu trvale formováno; je naučeno jíst v přesný čas, 

spát stanoveně dlouho, hrát si v přesně vymezený čas. Nerozhoduje se, nepřemýšlí, pouze 

pasivně přijímá rozhodnutí jiných. Základním principem, který by měl stát vždy nejvýše při 

organizaci prvních let života dítěte, je však respekt k jeho potřebám a možnostem. 

Požadavek respektu vůči stanovenému režimu a jeho vynucování z pozice silnějšího subjektu 

není v zájmu zde umístěných dětí a je nepřijatelný.“35   

  

2.3 Jaké možnosti mají děti při odchodu z ústavní péče. 

Odchod z ústavního zařízení, ať je jakéhokoliv, již dříve jmenovaného typu (dětský domov, 

diagnostický nebo výchovný ústav, apod.), je pro každého jedince, který jej opouští, vždy 

stresujícím momentem a zároveň zkouškou jeho osobnosti a schopnosti obstát v novém, pro 

mnohé v doposud nepoznaném prostředí.  Jinými slovy můžeme s nadsázkou říci, že ostrý 

přechod do jiného prostředí je pro mnohé mladé lidi srovnatelný s emigrací do jiné země, 

kde se mluví jiným jazykem a uznávají jiné hodnoty. V mnoha případech pomohou 

ambulantní programy vytvořené nejrůznějšími sociálně-právními organizacemi, ale podle 

některých odborníků (Matoušek) nejsou dostatečně účinné, protože neřeší jejich existenční 

problémy (bydlení, apod.).36 Zde nemohu úplně souhlasit, od prohlášení těchto tezí, uplynulo 

bezmála deset let a za tu dobu se objevilo mnoho kvalitních programů zaměřených na 

integraci mladých lidí do společnosti i v dlouhodobém horizontu (pokusím se o názorné 

ukázky v dalších částech této práce).  

                                                           
35 Hodnocení systému péče o ohrožené děti, Odbor prevence kriminality, zveřejněno 16. října 2007, zdroj: 
http//aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016.html 
36 Matoušek, O., Mládež a delikvence, s. 178 
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Naopak souhlasím s názorem, že „kdyby byla tato skupina mladých lidí ponechána bez 

pomoci, nemálo z nich by skončilo jako bezdomovci opatřující si prostředky k životu všemi 

myslitelnými způsoby včetně prostituce a kriminality, nemálo z nich by se stalo oběťmi 

závislostí na drogách, alkoholu či automatech.  

Děti odchází z ústavní péče většinou po dosažení osmnácti let. V některých případech mají 

možnost i poté až do věku devatenácti let, než dokončí svou přípravu na budoucí povolání. 

Některá ústavní zařízení své chovance na tento moment v současné době již připravují 

prostřednictvím tzv. výstupních programů. O těchto programech se mimo jiné zmiňuje 

Matoušek ve své knize v souvislosti s výchovnými ústavy37 . Svěřencům je přibližně dva 

měsíce před ukončením pobytu v ústavu dávána větší volnost. Klient již nemusí v zařízení 

pobývat veškerý čas, ale dostavuje se pouze na některé vybrané programy, kde je sledováno, 

jaký vliv má mimoústavní pobyt na jeho chování a jak se mu daří adaptovat v novém 

sociálním prostředí. 

Můžeme říci, že většina mladých lidí se v současné době během procesu vlastního 

osamostatnění potýká s obdobnými problémy, jako je najít si práci, mít kde bydlet, zajistit si 

postavení ve společnosti, apod. Jinak tomu není ani u „našich dětí“, s tím rozdílem, že ony 

nemají žádný blízký a pevný bod, na který by se mohly v případě nouze obrátit. Ony jsou na 

to většinou samy a roli „zachránců“ v nouzi přejímají instituce státního nebo neziskového 

aparátu. 

Mladým lidem hledajícím zázemí po odchodu z ústavní péče se nabízejí následující možnosti: 

v prvé řadě návrat zpět do biologické rodiny, pokud to není v zájmu dítěte možné, pak 

přichází na řadu možnosti systémového aparátu – obecní byt, sociální byt, dům na půl cesty, 

azylový dům nebo profesionální rodina (tento systém je zatím ve svém zrodu a není právně 

zakotven). 

� Návrat do biologické rodiny - děti se mohou vrátit domů a většina z nich si to i po 

celou dobu v náhradní péči přeje, ale tento akt nebývá často nejšťastnějším 

řešením. Stává se, že se děti po návratu do nefunkčního prostředí opět „svezou 

zpět“ a výchovný proces byl v tomto případě zbytečný.  

                                                           
37 Matoušek, O., Mládež a delikvence, s. 177 
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� Obecní byt -  některé dětské domovy se snaží získat pro své odcházející svěřence 

obecní byt, tzv. startovací byty v rámci jejich regionu. Většinou jsou to garsoniéry 

určené pro 2 až 3 svěřence. Tato varianta vychází pouze v ojedinělých případech, 

jelikož sociálně potřebných skupin a žadatelů je na jeden bytový odbor v rámci 

regionu vždy nadbytek. 

� Sociální byt – byt tohoto typu se nachází v domě, kde žijí klasičtí nájemníci. „Klienti 

(ve věku 15-18 let) přicházejí do bytu na dobu průměrně šesti měsíců. Nejčastějším 

důvodem přijetí jsou selhání ve škole či v učilišti a konflikty mladistvého s rodinou 

řešené útěky z domova. Před přijetím do péče – jemuž předchází měsíční čekací 

doba, během níž je podrobně zjišťována klientova rodinná a sociální situace – 

sepisuje zástupce sdružení s klientem a s jeho rodiči smlouvu, v níž je stanoven cíl 

pobytu.“38 Do bytu dochází na pravidelné návštěvy sociální pracovník. Tyto 

návštěvy jsou spíše monitorovacího, než kontrolního charakteru. Pro klienty je tato 

forma bydlení velkým přínosem v procesu socializace, jelikož mají šanci postupně 

navazovat vztahy s okolím (v prvé řadě jsou to nájemníci ostatních bytů), ale i 

možnost starat se jen sami o sebe bez předem daného řádu (vaření, úklid, praní; 

drogy a alkohol jsou zakázány; návštěvy v týdnu do 21 hodin, v sobotu do 23 

hodin). 

Snažila jsem se najít nějakou obecně platnou informaci o chráněném bydlení formou 

sociálních bytů pro mladé lidi na internetu. Z nepřeberného množství odkazů se mi fakta 

uvedená u chráněného bydlení dětského domova se školou v Nymburce zdála jako 

nejnázornější. Uvádí se zde: „Součástí rodinné skupiny jsou 3 byty, které jsou využívány jako 

sociální byty určené pro bývalé zletilé svěřence dětského domova s prodlouženou ústavní 

výchovou.“39 

Dále se v popisu uvádí, že „tři byty (garsoniéra pro dva nájemníky) pomáhají dětem 

samostatnosti. Sociální byt mohou bývalí svěřenci užívat nejdéle po dobu tří až čtyř let, musí 

být zaměstnáni a hledat si vlastní bydlení. Sociální byty jsou standardně vybaveny. Děti, 

které byty užívají, jsou důsledně vedeny k dodržování smluvních podmínek, provozního řádu 

a jsou konfrontovány s jejich případným porušováním. Možnost získat po odchodu 

                                                           
38 Matoušek, O., Mládež a delikvence, s. 178 
39 http://zsdd.cz/node/16 
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z dětského domova zázemí až na 3 roky, je vyvážena odpovědností za vlastní jednání. Velkou 

oporou pro nájemníky těchto bytů jsou vychovatelé výchovné skupiny. Byty jsou vychovateli 

pravidelně kontrolovány a to nejen za přítomnosti nájemníků.“ 40 Zde se musím pozastavit 

nad poslední částí této věty, kde mě lehce mrazí sdělení o kontrole i bez přítomnosti 

nájemníků. Toto bych já osobně považovala za narušování soukromí. Domnívám se, že pokud 

byla dětem dána jednou důvěra a ukázána šance na samostatný zodpovědný život, pak 

nechápu, proč je důvěra v ně podrývána hned v samém počátku. Opět se zde setkáváme 

s jasným důkazem toho, jak může ústavní zařízení a jeho normy podrývat osobnost jedince. 

� Dům na půl cesty – „v podstatě jde o ubytovny pro mládež, která prošla nějakou 

formou ústavní péče (dětský domov, diagnostický ústav, výchovný ústav) nebo SOS 

dětskou vesničkou a po jejím opuštění nemá potřebné zázemí v rodině. Domy na půl 

cesty mohou být založeny při některém ze stávajících zařízení pro dlouhodobé pobyty 

nebo nezávisle na něm.“41 Dům na půl cesty není jen ubytovna na dobu určitou, 

klienti dostávají i poradenské služby ze strany personálu, zejména pomáhají 

s obstaráváním dokladů, hledáním trvalého bydlení, vhodné práce. Mladí lidé zde 

mohou trávit svůj volný čas, aniž by byli vystavováni hrozbě delikventního prostředí. 

Jak jsme si již řekli, domy na půl cesty jsou jakýmsi typem azylového bydlení na přechodně 

dlouhou dobu, určené pro lidi v tíživé životní situaci. Slouží zejména mladým lidem, kteří 

opustili ústavní péči, ale i lidem po léčbě různých závislostí (alkohol, drogy), většinou bez 

zázemí a prostředků. 

Domy na půl cesty poskytují svým klientům pomoc jak po materiální stránce (bydlení, někdy i 

strava), tak i sociální a právní podporu (pomoc při hledání práce, apod.), samozřejmě dle 

lidských kapacit a možností jednotlivých zařízení. Personál tímto způsobem pomáhá klientům 

emancipovat se od podpůrného sociálního systému společnosti tak, aby dokázali žít 

samostatně „na vlastních nohách“. 

Opět jsem zapátrala na internetu a z dostupných odkazů jsem si jako názornou aktuální 

ukázku tohoto typu zařízení dovolila použít a citovat z cílů a způsobů poskytování sociální 

služby Domu na půl cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic: 

                                                           
40 http://zsdd.cz/node/16 
41 Matoušek, O., Mládež a delikvence, s. 178 
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„Posláním Domu na půli cesty je poskytnout mladým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní 

situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, podporu na jejich cestě k samostatnému 

životu a jejich aktivnímu začlenění do běžného života společnosti.“ 

„Cílem Domu na půli cesty je podpora a pomoc mladým dospělým prostřednictvím možnosti 

časově omezeného ubytování (zpravidla nepřevyšující jeden rok), nabídka odborné pomoci a 

poradenství (sociálně právní a pracovně právní) přispívající k řešení jejich sociální situace a 

aktivační programy zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností 

realizované především v areálu Domu na půli cesty.“42   

Cílovou skupinou tohoto typu zařízení jsou osoby ve věku 18 – 26 let, zpravidla opouštějící 

dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, jiná zařízení 

pro péči o děti a mládež, nebo zletilé osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo 

ochranné léčby, či další zletilé osoby, které např. opustily pěstounské rodiny. 

Žadatel o přijetí do Domu na půli cesty musí splnit určitá pravidla, jako je vlastní zájem 

(dobrovolnost je známka, že jedinec má vůli svou situaci řešit a nadále zlepšovat), podání 

přihlášky (i tento akt lze pokládat za znak počáteční samostatnosti) a vstupní pohovor 

s psychologem. 

S nástupem je spjat i minimálně jeden měsíční poplatek dopředu. Nemůže-li ho klient 

zaplatit (nemá zaměstnání nebo studuje) zapojí se do aktivačního programu zařízení. Což 

obnáší pomoc na živočišné farmě (péče o ovce, koně, příprava palivového dříví, apod.), dále 

pak zajištění běžného provozu (úklid, výzdoba, péče o květiny), úprava  a údržba areálu 

zařízení. 

Další podobná zařízení můžeme nalézt např. v Praze (občanské zařízení DOM Praha), 

v Pardubicích (Dům na půli cesty Pardubice), v Karlových Varech (Dům na půli cesty 

Pardubice) nebo v Náchodě (Dům na půli cesty Náchod).   

� Azylový dům – v dnešní době se již můžeme setkat téměř v každém velkém městě 

s azylovým domem, který zřizuje město samotné nebo nezisková organizace či 

církevní diecéze. Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je toto zařízení 

určeno k poskytování pobytové služby na dobu přechodnou osobám v nepříznivé 

                                                           
42 http://www.dumnapulcesty.cz/?page=prijeti 
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sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Náplní této služby je poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, dále pak poskytnutí ubytování a v neposlední řadě 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Azylové domy se dále člení podle toho, pro jakou skupinu lidí jsou určeny. Jsou to například 

azylové domy pro mladé dospělé (naše cílová skupina), pro ženy a matky s dětmi, pro osoby 

bez přístřeší nebo uprchlíky. 43 

Tato služba je rovněž za poplatek a pobytová smlouva bývá podepisována nejčastěji na dobu 

šesti měsíců s možností ukončení i v dřívějším termínu. 

� Profesionální (pěstounská) rodina – je alternativou pěstounské péče, která by 

v budoucnu mohla převzít do své kompetence péči o mladistvé odcházející z ústavní 

péče a pomoci jim překlenout počáteční tíživé období. Tento model u nás není ještě 

legislativně zakotven, tudíž se s ním můžeme setkat pouze okrajově. Vize je taková, 

že by dítě bylo po odchodu z dětského domova svěřeno do péče profesionálně 

vyškolené pěstounské rodiny, která by se za vzájemné interakce dítě - sociálně-právní 

odbor - rodina snažila buď o jeho návrat do původního rodinného prostředí, nebo by 

se snažila pomoci mu s co nejsnadnějším startem do samostatného života. 

Tento model byl převzat z USA, kde jsou rizikové děti předávány na 12 – 18 měsíců do 

bezplatné péče vybraným, vyškoleným a průběžně supervidovaným rodinám. V této době 

agentura organizující program pracuje s rodinou, jíž dítě opustilo, a snaží se dosáhnout 

takové úpravy poměrů, aby se do ní mohlo vrátit. K zavedení obdobného modelu v našich 

poměrech je na překážku právě legislativa. Dosud platný zákon o rodině ani jeho navrhované 

novely nepočítají s tím, že by starší dítě mohlo být v péči cizí rodiny.44 

Své zkušenosti s touto alternativou mají také naši sousedé na Slovensku, kde existují 

profesionální náhradní rodiny jako forma ústavní výchovy v tom smyslu, že pečovatelé jsou 

zaměstnanci dětského domova a péče o jedno dítě se rovná 0,5 úvazku pro jednoho 

                                                           
43 Jen pro zajímavost jsem si zadala na www.firmy.cz do vyhledávání heslo „azylové domy“ a výsledný počet byl 
79 dohledaných objektů v celé ČR, oproti tomu „domy na půli cesty“ měli zastoupení jen pět objektů na celou 
ČR. Tento výsledek nemohu brát z odborného hlediska vážně, jen si mohu udělat představu, které zařízení má u 
nás nejširší zastoupení. Platnost poznámky je k datu 16.6.2011. 
44 Matoušek, O., Mládež a delikvence, s. 179 
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pečovatele. Je to institut pro děti, které mají nařízenou ústavní výchovu a je pečovateli 

přiděleno přímo dětským domovem, pečovatel si jej nemůže vybrat sám. 

Tento model se zdá být vhodnější alternativou vůči jak ústavní, tak i pěstounské péče, jelikož 

vychovatel je zaměstnancem ústavu, dostává tedy plat, ne pouze sociální dávky jako 

v případě pěstounské výchovy, péče o dítě se individualizuje a přitom je možné dále 

spolupracovat s biologickou rodinou. Zároveň lze přechod do této formy péče provést bez 

soudního rozhodnutí i souhlasu rodičů. 45 

V ČR se více tomuto tématu věnuje Institut náhradní rodinné péče – NATAMA. 

„Natama je jediná organizace v ČR, která v rámci pilotního projektu profesionální 

pěstounskou péči realizuje a prosazuje.“46 

Natama prosazuje profesionální pěstounskou péči v evropském měřítku. Dle jejich názorů 

má tato služba moderně pojatého pěstounství řadu výhod založených na odborné partnerské 

spolupráci mezi sociálním pracovníkem, odborníky, pěstouny a biologickou rodinou.47 De 

facto, rozdíl mezi modelem slovenským a touto vizí je takový, že model český je svým 

způsobem rozšířený program pěstounské péče, která je zaměřena nejen na děti samotné, ale 

i na celkové ozdravení rodiny, aby se do ní děti mohly znovu vrátit. 

Myslím, že právě tento model náhradní rodinné péče odpovídá trendům poslední doby 

v této oblasti, kde se hlásá, aby umístění dítěte do ústavní výchovy bylo jenom krajní 

možností a umístění dítěte do náhradní rodinné výchovy možností zcela výjimečnou. Důraz 

je kladen na to, aby se nenavyšovaly počty pěstounských rodin, ale aby se síly více 

soustředily na zvážení všech možností, a aby se více pracovalo s rodinou dítěte jako tokovou 

a mohla být učiněna náprava.  

                                                           
45 http://zrcadlo.blogspot.com/2009/07/konference-rodina-nahradni-rodinna-pece_23.html 
46 http://natama.cz/?sid=5/ 
47 Sociální práce s dítětem v obtížné situaci (I. Část PPP) 
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2.4 Shrnutí 

 

Tato práce je zaměřená na mladé adolescenty, kteří se nacházejí v složité životní fázi. Proces 

přijetí mezi dospělé (iniciace) je již sám o sobě pro člověka složitý, ještě složitějším se stává, 

pokud je provázán s odchodem z dětského domova. Mladý člověk vychovaný v ústavní péči 

překračuje tento pomyslný práh naprosto nepřipravený na reálný život, má problémy 

s vlastním sebehodnocením, vytváří si iluze o skutečném světě, žije pouze „tady a teď“ bez 

myšlenky na jasnou budoucnost. Často podléhá povrchní zamilovanosti, aniž by si dokázal 

nějaký vztah udržet. Má nezodpovědný přístup k sexuální výchově, následkem jsou pak časté 

interrupce, zvýšené riziko pohlavních chorob, atd. 

Tito mladí lidé se častokrát stali oběťmi týrání, byli společensky izolováni a sami pak po 

odchodu z dětského domova podlehli negativním faktorům společnosti. 

Po odchodu z náhradní rodinné péče nemají moc možností, pokud jsou zaměstnaní, pak si 

mohou dovolit pronájem bytu, v opačném případě jim poslouží azylový dům nebo dům na 

půl cesty. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

3 PŘÍPADOVÁ STUDIE JEDNOHO PRACOVNÍHO PROGRAMU 

 

3.1 Občanské sdružení Tripitaka a jeho činnost 

Občanské sdružení Tripitaka bylo založeno trojicí mladých nadšenců (jedním z nich jsem 

právě já) v červenci roku 2009 s cílem podporovat začínající výtvarné umělce a umělce 

národnostních menšin v ČR, podporovat začínající literáty a literáty národnostních menšin 

v ČR a v neposlední řadě rozvoj vzdělanosti v oblasti kultury. 

Naše začátky byly rozmanité od pořádání nejrůznějších výstav a aukcí výtvarného umění, až 

po divadelně literární setkání. Založili jsme webové stránky www.tripitaka.cz, jejichž součástí 

je i eshop, kde jsou nabízena díla našich kmenových autorů. 

Jak šel čas, tak nám stále více začalo být blízké téma tzv. lidí bez budoucnosti (v našem 

případě mladí lidé vyrůstajících v ústavní péči bez následného rodinného zázemí), a proto  

jsme soustředili své síly a vytvořili projekt První úspěch – program pracovní integrace pro 

mladé lidi vyrůstající bez rodin a požádali o finanční podporu ze zdrojů Evropských sociálních 

fondů (ESF). Původně bylo našim záměrem tuto činnost realizovat v Praze a okolí, ale po 

následné analýze nám jako vhodnější a potřebnější oblast vyšla Morava, v našem případě 

město Brno a přilehlé okolí. Proto jsme oslovili Magistrát města Brna a Centrum 

experimentálního divadla v Brně (Husa na provázku) a požádali je o spolupráci. Žádosti bylo 

s nadšením vyhověno, a tak jsme mohli na konci roku 2010 zahájit realizaci projektu. 
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3.2 Projekt První úspěch – program pracovní integrace pro mladé lidi vyrůstající bez rodin. 

          Na pomezí divadla a sociální práce se pohybuje projekt s názvem „ První úspěch“, který 

od prosince 2010 realizuje v Brně občanské sdružení Tripitaka díky finanční podpoře ESF z 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Jeho cílem je prostřednictvím poutavé a ucelené pracovní zkušenosti, která je navíc 

doplněna i o poradenskou podporu sociální pracovnice a psychologa, pomoci vytipované 

cílové skupině k lepšímu uplatnění na pracovním trhu. Jedná se o mladé lidi ve věku 16 až 26 

let, kteří vyrůstali bez biologických rodičů, nejčastěji v dětských domovech nebo SOS 

vesničkách, a kteří se často po opuštění příslušných institucí ocitají bez zkušeností a zázemí 

dezorientováni v tvrdé pracovní a životní realitě. 

V rámci projektu jsou vybraní klienti zaměstnáni na částečný úvazek jako herci a 

profesionální tým zahrnující režisérku, dramaturgyni, scénografa a další divadelní profese je 

provede základní hereckou přípravou, na kterou naváže realizace jedinečného divadelního 

představení.  

Tomu, že projekt neplní jen čistě sociální funkci, ale má i určité umělecké ambice napovídá 

fakt, že partnerem projektu je Centrum experimentálního divadla (CED) v čele s jeho 

ředitelem profesorem Petrem Oslzlým, který převzal roli garanta umělecké části projektu.  

Iniciátoři projektu se inspirovali na stáži v dánském městě Aarhus, kde podobné divadlo 

úspěšně pracuje s problémovou dospívající mládeží. K nápadu upravit projekt na české 

prostředí a lehce pozměněnou klientelu pak nebylo daleko. 

 Projekt počítá se třemi půlročními běhy, každý je vždy pro 10 klientů. Prvních deset 

vybraných je již naplno zapojeno v hereckých přípravách, ale i v dalších programech, které 

zahrnují např. finanční poradenství nebo bilanční diagnostiku. První skupina klientů, kteří 

absolvují tento úvodní běh a rozjíždí tak vlastně celý rok a půl trvající program je pestrá co do 

věku, osobní historie, tak i temperamentu a osobního projevu.  

Právě na základě jejich osobních zkušeností a zážitků je napsána divadelní hra, která bude 

příslibem nevšedního divadelního zážitku pro diváka a velkým krokem pro klienta.  

Premiéra proběhne po intenzivních letních zkouškách v září 2011 ve sklepní scéně divadla 

Husa na Provázku. 
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3.2.1 Cíle a cílová skupina projektu 

          Hlavním cílem projektu je integrace mladých lidí vyrůstajících bez rodin na pracovní trh 

skrze inovativní program pracovní integrace První úspěch pomocí metody hraničící mezi 

dramaterapií a teatroterapií. 

Specifické cíle: 

- Usnadnění přístupu k zaměstnání pro cílovou skupinu prostřednictvím pracovního 

poradenství a bilanční diagnostiky 

- Motivace a aktivace k zaměstnání cílové skupiny skrze atraktivní pracovní zkušenost 

- Vytvoření a obsazení 30 pracovních míst pro klienty (0,6 úvazku po 6 měsících) – 

formou tvorby divadelního představení pro veřejnost 

- Následné umístění absolventů programu u dalších zaměstnavatelů 

- Vytvoření funkčního systému spolupráce mezi organizacemi pracující s cílovou 

skupinou a zaměstnavateli vedoucí k integraci cílové skupiny na pracovní trh 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou našeho projektu jsou nezaměstnaní mladí lidé ve věkovém rozmezí 15 až 

26 let vyrůstající bez rodin, kteří si prošli nějakou formou ústavní péče (dětský domov, 

diagnostický ústav, výchovný ústav, apod.) a po jejím opuštění nemají žádné rodinné zázemí. 

Jak jsem již popisovala v teoretické části, tato skupina jedinců je velmi riziková, jelikož 

neprošla fází sociálního učení jako skupina vrstevníků z „normálního rodinného prostředí“, 

nemá tím pádem přirozené zkušenosti a byla ve větší míře vystavena psychické deprivaci. 

Proto bude bez důsledného sociálního zakotvení méně odolná vůči negativním vlivům 

společnosti. Pokud není těmto lidem poskytnuta pomoc, pak často končí jako bezdomovci 

obstarávajíc si obživu všemi různými způsoby včetně kriminality a prostituce. Mnozí z nich se 

stávají oběťmi závislostí na drogách či automatech. Ostrý přechod do běžného prostředí je 

pro ně nezvladatelný a ambulantní formy péče jsou nedůsledné a nedostatečné. 

S těmi, kteří propadli závislostem či prošli vězením, pracují jiné resocializační programy, 

např. o. s. Podané ruce. 
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Potřebu bydlení pro změnu řeší tzv. domy na půli cesty, které se také snaží vytvářet 

programy zaměřené na proces sociální integrace, problémem však stále zůstává následná 

integrace a trvalé uplatnění se těchto mladých lidí na pracovním trhu. 

          Právě program První úspěch úzce navazuje na výše uvedené sociální služby a sociální 

integrace tím, že si klade za cíl integraci na pracovní trh. Nabízí konkrétní, placenou a 

atraktivní pracovní zkušenost na dobu 6 měsíců a nejen to, spolupráce klientů na projektu 

jim přináší jakousi záruku ochrany a pocitu bezpečí, což je také velmi podstatné pro zdárné 

nastartování jejich životů. 

3.2.2 Dramaterapie jako použitá metoda. 

          Na základě nám dostupných pozitivních ohlasů a zkušeností ze zahraničí jsme si jako 

terapeutickou a pracovní metodu zvolili – dramaterapii. Dramaterapie je již v globálním 

měřítku osvědčená metoda svými kořeny sahající a využívaná hlavně v anglosaských zemích 

(USA, Velká Británie) již od 60. let 20. století, ale můžeme se s ní setkat i ve Skandinávských 

zemích, kde jsme právě my čerpali inspiraci pro náš projekt, konkrétně dánské divadlo 

OPGANG2 ve městě Aarhus (Dánsko), jehož počátky se tradují do roku 1995. Tento dánský 

spolek funguje jako otevřená komunita, možnost zapojit se do jejich projektů má kdokoliv 

bez ohledu na věk, handicap nebo sociální status. 

V České republice se metoda dramaterapie hojně využívá zejména při práci s mentálně a 

fyzicky handicapovanými jedinci (např. Bohnická divadelní společnost).  

Proto si troufám tvrdit, že náš projekt je ojedinělý už jen díky tomu, že se snažíme tuto 

všestrannou terapeutickou metodu aplikovat i na klienty jiného „postižení“, v našem případě 

na jedince v životě tápající, ve „fázi přechodu“ z jednoho společenství (fázi odloučení má již 

za sebou, nastala jeho plnoletostí nebo dokončením studia a odchodem z dětského domova) 

do druhého. Aby novému společenství prokázal, že se může stát jeho plnohodnotným 

členem a byl na základě toho přijat (nastalo sloučení), musí vykonat nějaký akt, aby si nový 

status zasloužil. A právě my mu takovou možnost dáváme tím, že se stane „hercem“ a 

prostřednictvím dramatu vyjádří své zkušenosti, problémy, které si sebou z minulosti přináší. 

Touto divadelní formou vykoná jakýsi přechodový rituál, získá sebevědomí, pozná lépe sám 

sebe, zažije úspěch a zároveň tak získá nový společenský status. Diváci, kteří se přijdou na 
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představení podívat, budou symbolizovat nové společenství a jejich závěrečný potlesk bude 

symbolem přijetí, uznání, sloučení.  

Pro jasnost pojmů zde uvádím definice dramaterapie z různých úhlů pohledů: 

„Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických a divadelních postupů pro 

dosažení terapeutického cíle – symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a osobního 

růstu“. (The National Association for Drama Therapy, USA). 

„Dramaterapie pomáhá uchopit a zmírnit sociální a psychologické problémy, mentální 

onemocnění i postižení a stává se nástrojem zjednodušeného symbolického vyjadřování, díky 

němuž jedinec poznává sám sebe, a to prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i 

nonverbální složku komunikace“. (The British Association for Dramatherapists). 

„Dramaterapie je umělecká a léčebně-výchovná (v českém pojetí speciálně-pedagogická) 

metoda, aplikovaná v rámci individuální i skupinové práce, která využívá dramatické 

struktury se speciálním cílem v určitých improvizovaných situacích „tady a teď“, evokuje 

k prožívání emocí, k získávání vnitřní motivace, vede k integraci“. (Majzlanová, 1998 

Slovenská dramaterapeutka)48. 

Majzlanová dále ve své knize „Dramatoterapia v liečebnej pedagogike“ uvádí, že 

v dramaterapii jde o plnění terapeutických cílů u každého klienta. Dramaterapeut využívá 

dramatické struktury se specifickým cílem pomoci klientovi zažít emoce, získat vnitřní 

motivaci a schopnost lépe se orientovat v problémech, v situacích a ve vztazích. Jedná se 

tedy o cílenější a dlouhodobější změnu v prožívání pomocí mnoha komponentů, kterými jsou 

lepší sebepoznávání, sebeakceptace, zážitek úspěšnosti, seberealizace, změna pohledu a 

přístupu k problému, získání nadhledu, pochopení, jistá rezistence vůči stresovým situacím, 

respektive určitý posun v jejich vnímání a prožívání.  Předmětem působení v dramaterapii je 

člověk – skrze dramatickou činnost, která čerpá z obsahu a prostředků dramatického umění 

– z improvizace, interpretace, vstupu do role, simulace. Dramaterapie předpokládá 

komplexní přístup – s ohledem na všechny faktory, které na člověka působí (zdravotní, 

psychické, osobnostní, sociální, ekonomické a jiné).49 

                                                           
48 http://fse1.ujep.cz/ 
49 Majzlanová, K., Dramatoterapia v liečebnej pedagogike, s. 15 - 16 
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Cíle dramaterapie dle kalifornské dramaterapeutky R. Emunahové (1994)50: 

- Zvyšování sociální interakce a interpersonální inteligence 

- Získání schopnosti uvolnit se  

- Zvládnutí kontroly svých emocí 

- Změna nekonstruktivního chování 

- Rozšíření repertoáru rolí pro život 

- Získání schopnosti spontánního chování 

- Rozvoj představivosti a koncentrace 

- Posílení sebedůvěry, sebeúcty a zvyšování intrapersonální inteligence 

- Získání schopnosti poznat a přijmout svoje omezení i možnosti 

Dramaterapie má velkou výhodu v tom, že je pro klienta formou nenucené, přirozené 

terapie. V teoriích z oblasti vývojové psychologie se setkáváme s jakousi obdobou dramatu 

již od raného dětství. Malé dítě podvědomě používá techniky dramatické hry, aby dosáhlo 

svých cílů (např. když má hlad nebo chce-li si vyžádat něčí pozornost). S dramatem se 

setkáváme i v dětské hře, kdy si děti vytvářejí imaginární světy, ztotožňují se s rolí někoho 

jiného, využívají nápodobu, což jsou účinné formy sociálního učení. 

I v našem případě se jedná o velmi nenucenou a přirozenou formu jakéhosi sociálního učení, 

kdy dojde nejprve k vytvoření jednotné komunity, kde vystupují všichni sami za sebe, 

přinášejí si podobné životní zkušenosti a zároveň mají možnost v rámci simulace reálných 

situací odstranit případné bloky poznat sami sebe. Terapeutem je v našem případě režisérka 

a dramaturgyně, které velice citlivým přístupem v přítomnosti psychologa nechají klienty 

přehrávat jejich životní příběhy, což má za následek, že překonají případná traumata 

z minulosti a v budoucnu se s nimi dokážou již lépe vyrovnat. Jeviště se v tento moment 

stává místem bezpečí, kde jsou chráněni od vnějších vlivů, jakási neutrální půda. 

Valenta se ve své knize rovněž zamýšlí o souvislostech mezi dramatem a přechodovými 

rituály, které z našeho světa jakoby vymizely. Zdůrazňuje jejich důležitost zejména 

v takových oblastech jako je narození, smrt, stárnutí. Odklon od rituálů vnáší často zmatek 

do identity a rolového systému jedince.51  

                                                           
50 Valenta, M., Dramaterapie, s. 31 
51 Valenta, M., Dramaterapie, s. 55 
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V současném chápání rituálů je můžeme dělit do těchto 5 skupin: 

1. Náboženské (bohoslužby, poutě, biřmování, domácí motlitby, satanistické obřady, 

apod.) 

2. Občanské (vojenské přehlídky, vyznamenání, přísha vysokých státních úředníků, 

apod.) 

3. Společenské (lidový folklór, křest knihy/CD, otevření hypermarketu, ale také rituály 

part, mafií, apod.) 

4. Domácí (společná večeře, uspávání dítěte, partnerské intimní rituály, apod.) 

5. Speciálně zaměřené rituály (např. edukační či psychologické včetně rituálů 

dramaterapeutických)52 

Oproti tomu se rituály z pohledu kulturní antropologie člení na: výroční, přechodové, situační 

a dále pak na rituály materiálního přechodu a rituály přijímání jedinců (A. van Gennep) – 

opravdu jednoduše řečeno. 

Pro dramaterapeutický proces je důležitý moment všeobecně akceptovaného předstírání, 

které provází každý rituál a zvláště mocně se prosazuje u rituálních praktik některých kultur. 

Rituální činnost se stává dramatickou, jelikož vyžaduje od subjektu vytvoření obrazného 

světa pomocí symbolických prostředků. Ovládnutím zástupné reality, jež je neskutečnosti 

mimo jejich kontrolu, tak subjekty dosahují určitého saturování potřeb.53 

Efektivita využití rituálu jako účinného psychoterapeutického faktoru u psychických a 

psychosomatických poruch může být značná a je založena na sugesci ovlivňující centrální 

neurovegetativní regulaci, jako je tomu třeba u placebo fenoménu. 

V dramaterapii se hovoří o následných rituálech: 

- Prahové rituály (zahajují a ukončují sezení) 

- Přechodné rituály (pomáhají překlenout náhlé životní krize – např. úmrtí člověka) 

- Rituály transformace do postavy (pomáhají k vyjádření postojů a kvalit postav 

vlastního příběhu) 

                                                           
52 Valenta, M., Dramaterapie, s. 56 
53 Valenta, M., Dramaterapie, s. 65 
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- Rituál transformace (pomáhá přenést prožitek ze sezení do reálného života)54 

Drama aplikované formou rituálu je proto velmi účinnou a osvědčenou terapeutickou 

metodou. 

 

3.2.3 Průběh první fáze projektu První úspěch. 

          Jak již bylo řečeno v obecném úvodu k projektu, jeho činnost je velmi aktuální a závěry 

z něj se dají momentálně jen těžko odhadnout, nicméně bych se chtěla pokusit popsat 

alespoň jeho dosavadní působení, které vzbuzuje jen samé kladné ohlasy.  

Projekt byl reálně zahájen až v lednu 2011, kdy byly osloveny organizace, které by měly 

kontakty na vhodné jedince, odpovídající požadavkům naší cílové skupiny, či by mohly přímo 

oslovit své klienty. S některými organizacemi byla zahájena spolupráce již při přípravě 

projektu, celkem tak bylo osloveno 21 organizací. 

Od 1. 2. 2011 přibyli do realizačního týmu psycholog a sociální pracovnice a začali se podílet 

na projektu dle aktivit jim určeným. Byla stanovena přesná metodika výběru klientů a 

připraven souhrn informací, které je třeba dále komunikovat, jak s možnými účastníky 

programu, tak i s organizacemi pracujícími s těmito jedinci. 

Realizační tým navštívil v rámci této aktivity i některé organizace a přímo oslovil místní 

klienty nebo osobně jednal s pracovníky organizací. 

Výběrové řízení se skládalo ze dvou kol. Podmínkou samozřejmě byla příslušnost k cílové 

skupině dle projektu a zvažovány byly i reference z organizace a obecně se postupovalo dle 

kritérií vymezených v cílech projektu. 

Prvním kolem byl individuální pohovor za přítomnosti projektového manažera, psychologa a 

sociální pracovnice. Rozhovor byl obecně veden jako klasický pracovní přijímací pohovor. 

Specifikem však bylo jeho zaměření i na sociální a rodinnou (nejen pracovní) historii, zároveň 

probíhala anamnéza a posouzení, zda má klient vůbec šanci se v programu udržet. Další částí 

pohovoru byl test od psychologa. 

                                                           
54 Valenta, M., Dramaterapie, s.69 
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Druhé kolo výběru probíhalo ve skupině (z uchazečů se vytvořily 2 skupiny) za přímého 

pozorování psychologa. Cílem bylo určit schopnost spolupráce (celková snášenlivost jedinců 

v rámci právě vytvořeného kolektivu) a vyloučit extrémní patologie nebo neúnosné poruchy 

chování. Uchazeči dostali úkol, aby vytvořili model domu za použití kartónu, papíru, pet lahví 

a izolepy a museli pak svůj model před druhou skupinou obhájit. Byly přizvány i budoucí 

režisérka a dramaturgyně divadelního představení, které zadaly možným účastníků 

programu jednoduché skupinové úkoly, aby prověřily i jejich předpoklady pro divadelní práci. 

Celkově bylo přímo osloveno 20 možných klientů, na první kolo výběrového řízení se 

dostavilo 14 z nich a do druhého kola postoupilo 11. Výstupem pak bylo 10 klientů, kteří 

spadají do cílové skupiny, s velkou šancí na udržení se v programu a zároveň takových, pro 

které bude účast v programu velkým přínosem. Při výběru byl dodržován individuální přístup 

k jednotlivým zájemcům. 

Přehled oslovených organizací: 

Janus; Komunita mládeže; Statutární město Brno – Oddělení sociální rehabilitace; Úřad 

městské části Brno-střed; SOS dětské vesničky; Dům na půl cesty v Pohořelicích; Dětský 

domov Dagmar; Armáda spásy; Nejsi sám, o. s.; Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 

Jonáš; Petrov, o. č. pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze – Dětský dům Zábrdovice; 

Občanské sdružení Plán B; Ratolest Brno, o.s.; Centrum sociálních služeb Brno, příspěvková 

organizace; Statutární město Brno – Obor sociální péče; Open Family, o.p.; Sdružení 

pěstounských rodin; Centrum sociálních služeb, p. o.; Dětské centrum Brno, p. o.; Fond 

ohrožených dětí Brno; Občanské sdružení Magdalenium, ZŠ, praktická škola a dětský domov 

Brno (pobočka Brno – Štýřice); Středisko přechodného pobytu pro dívky - Dům na půl cesty. 

Velmi dobrou spolupráci se nám podařilo rozvinout s občanským sdružením Janus, které se 

dokonce ozvalo samo, jakmile se jim informace o zahájení projektu donesla, dále pak se 

sociální kurátorkou a sociálním odborem městské části Brno-střed a s domy na půl cesty 

v Pohořelicích u Brna a Centra sociální rehabilitace v Brně, ale i s brněnskou Komunitou 

mládeže. Právě z těchto organizací je převážná část našich současných klientů. 

Narazili jsme ale i na organizace, které jsou uzavřené, zvláště pak některé dětské domovy, 

komunikaci se vyhýbají, nechtějí příliš spolupracovat a na nabídku reagovali spíše 
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s nedůvěrou. Příčiny tohoto problému jsou složité, stejně jako situace některých dětských 

domovů. 

Do prvního běhu programu se nám podařilo vybrat vhodnou skupinu klientů a 

v dostatečném počtu (10 osob) tak, jak jsme si stanovili v cílech projektu. Domnívám se, že 

všichni mají dobrou šanci se v programu udržet až do konce. Ukázalo se, že největším filtrem 

byla pouhá nutnost dostavit se k výběrovému řízení a dodržet stanovený termín. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci programu do budoucna počítá i s obsazováním pracovních 

pozic, postupoval realizační tým při výběru klientů více dle metod běžného výběru 

pracovníků a obecněji dle HR metod a méně dle metod sociální práce. K tomu nahrávala 

velká zkušenost našeho psychologa s výběrem a obsazováním různých pracovních pozic 

z jeho dosavadní praxe v tzv. development a assesment centrech. 

Ohledně služeb domů na půli cesty a obecněji péče o mladé lidi odcházejících z nějaké formy 

ústavního zařízení do reálného života lze jen na okraj konstatovat, a to i na základě 

zkušenosti s realizací tohoto projektu, že na Moravě je tato péče mnohem méně rozvinuta 

než v Čechách, o čemž svědčí už jen nižší počet takových zařízení, a proto jsou na tomto 

území podobné projekty více žádoucí.  

Harmonogram projektu doposud probíhal v následujících fázích: 

� Kontaktování vybraných organizací, jejichž zaměření a věková skupina svěřenců 

odpovídala naší cílové skupině popsané v projektu. Tato fáze probíhala v časovém 

horizontu prosinec 2010 – začátek dubna 2011. 

� Personální řízení - výběr vhodných pracovníků na pozici psycholog, sociální 

pracovnice, dramaturg a režisér – leden 2011. K datu 1. 2. 2011 jsme tak mohli 

zaměstnat zkušeného psychologa na poloviční úvazek, sociální pracovnici na plný 

úvazek, režisérka a dramaturgyně na částečný úvazek, kteří jsou v současné době 

nedílnou součástí našeho realizačního týmu. 

� Nábor klientů – realizační tým vybral 10 vhodných klientů v průběhu měsíce března 

2011 na základě doporučení z oslovených zařízení, o kterých se domnívá, že budou 

schopni se práci v projektu a ve skupině přizpůsobit a program tak úspěšně dokončit.  
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� Individuální smlouva – s každým vybraným klientem byla uzavřena individuální 

smlouva o účasti v programu, tímto se zároveň stali zaměstnanci občanského 

sdružení Tripitaka na částečný úvazek. 

� Bilanční diagnostika – v období 1.4.2011 – 31.5.2011 vedl psycholog sezení s klienty 

individuálně i skupinově. Bilanční diagnostika pod vedením našeho psychologa stále 

probíhá a bude vyhodnocena až po ukončení programu.  

Zahrnuje průběžné testování, vyhodnocení a konzultování výsledků využitých metod. 

Průběžné poradenství pak vychází i z individuálních potřeb klientů, akcentován je přitom 

osobní rozvoj ve smyslu sebepoznání (uvědomění si svých dispozic, jejich efektivnější využití) 

a posilování zodpovědnosti za svůj rozvoj. Setkávání probíhá individuálně s ohledem na 

důvěrnost a dobré navázání vztahu, s případnou skupinovou administrací některých metod 

tam, kde je to možné. Aktuálně je uzavřena první část bilanční diagnostiky, kdy byla 

zjišťována úroveň a struktura intelektových předpokladů s využitím standardizovaných 

metod – testu struktury inteligence (I-S-T 2000 R)55 a jednodimenzionálního testu Ravenovy 

progresivní matrice56. V oblasti poradenství jsou fokusována základní témata i směr 

intervence individuálně, využívána je i sebereflexe vlastního prožívání i chování klientů 

v procesu přípravy divadelního představení (zvládání pracovních povinností, vztahů i 

sebeřízení). Většina klientů velmi dobře spolupracuje, každý z nich má v této fázi projektu 

cca 10 hodin konzultací a testování s psychologem. 

� Pracovní poradenství – workshop. 

Doposud proběhly celkem 4 workshopy ve dnech: 1. 4. 2011, 27. 4. 2011, 11. 5. 2011 a 31. 5. 

2011 v celkovém počtu 20 hodin. Byly vypracovány cíle, obsah i metody vzdělávání klientů. 

Workshopy byly k tématům: orientace na pracovním trhu, strategie výběru a hledání 

zaměstnání, pracovní právo a správné vypracování curriculum vitae. 

                                                           
55 Hartl, P., Hartlová H., Psychologický slovník, s. 617: se uvádí, že „test inteligence – měření obecné schopnosti 
člověka učit se a orientovat se v nové situaci bez ohledu na předchozí zkušenosti; zkouška rozumové vyspělosti, 
při které je předložen týž počet úkolů každému zkoušenému, i standardní postup hodnocení výsledků; výsledek 
se převádí na inteligenční kvocient; v případě, že se test skládá ze subtestů, lze postihnout i strukturu 
inteligence. Test inteligence se dělí na verbální a neverbální (má výhodu v případě nedostatečné znalosti jazyka 
– např. malé děti).“ 
56 http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ravenovy-progresivni-matrice jen pro přehlednost přidávám výklad 
z tohoto odkazu. Raven´s Progressive Matrices (APM) – Ravenovy progresivní matrice jsou testy používané 
k vyšetření konstruktivní představivosti založeny na doplňování geometrických obrazců na různě těžké úrovni.    
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� Individuální poradenství. 

V období od 1. 4. do 31. 5. 2011 proběhlo 31 individuálních setkání s klienty v celkovém 

počtu 62 hodin, z toho v průměru 3 setkání s 1 klientem (cca 6 hod.). 

V rámci individuálního poradenství klienti řešili problémy, které se nejčastěji týkaly: 

zadluženosti, problémy s bydlením, pracovní příležitosti – hledání zaměstnání, přivýdělek, 

sociální problémy a problémy s komunikací v okruhu jejich nejbližších, diskriminace na 

pracovním trhu, vzdělání, kontakt s biologickou rodinou, aktivní trávení volného času, rozvoj 

sociálních dovedností atd. 

Byly i vypracovány předběžné metodiky k individuálnímu poradenství a bilanční diagnostice 

v duchu tzv. case managementu. 

Pro celkovou úspěšnost programu v této fázi je důležité, aby se dosáhlo efektivního 

provázání jednotlivých částí a neztratit ze zřetele celkové cíle projektu, zejména integraci na 

pracovní trh, zachovat individuální přístup ke klientům ze strany sociální pracovnice i 

psychologa. Dále rozvíjet spolupráce s dalšími institucemi, které se této problematice věnují. 

V tomto případě pomohla jednomu našemu klientovi např. spolupráce s Občanskou 

poradnou Brno, kdy bylo nutné vzhledem k situaci vyhlásit jeho osobní bankrot. 

� Tvorba pracovních příležitostí – divadelní představení: fáze realizace v období 1. 3. 

– 31. 5. 2011 

Jak jsem již popisovala dříve, v cílech projektu bylo mimo jiné vytvořit pracovní příležitost pro 

10 klientů  na 0,6 úvazku. Ve třetím a čtvrtém bodě harmonogramu jsem uváděla, že bylo 

vybráno 10 jedinců a  byla s nimi sepsána smlouva. Účastníci programu tak byli zaměstnáni 

jako herci se stejnou pracovní náplní jako mají „skuteční“ herci v jakémkoliv jiném divadle 

(např. Husa na provázku). 

V měsíci dubnu probíhala aktivita týmově v učebně sdružení, na květen již byla pronajata 

divadelní zkušebna. 

Divadelní práce se rozdělila na dvě části: hereckou průpravu a fabulační trénink. 

Herecká průprava – měsíc duben byl věnován vzájemnému poznávání se a ohledávání 

možností uměleckého sebevyjádření jednotlivých klientů. Herecký trénink se zaměřoval na 
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práci s hlasem, správnou výslovnost, dikci, rytmiku a herecký výraz v hlasové složce a až 

k možnostem „rozhlasové hry“. Dále následovala jednoduchá pohybová cvičení, chůze, 

improvizované scénky na zadané téma, pantomima, herecké ztvárnění emocí a jejich 

gradace, umění volného pádu a pádu v několika fázích. To vše ve snaze přiblížit klientům 

specifika herecké práce a množství dovedností, které musí profesionální herec zvládat. 

Fabulační trénink – měsíc květen byl zaměřen na vyprávění příběhu. Bylo zadáno téma „Film, 

který by zobrazoval můj život“, které měli klienti za úkol rozpracovat v rámci scénáristického 

workshopu. Hledal se název filmu, plakát a ukázky do „traileru“, tedy klíčové vzpomínky 

jednotlivých klientů a průsečíky jejich shodných životních zkušeností. Zabývali jsme se také 

sny klientů (respektive přáními do budoucnosti) i jejich obavami, nočními můrami. Klienti 

také psali scénáře snů, které se jim zdály v poslední době. Poznatky z tohoto tréninku byly 

použity při tvorbě scénáře pro připravované divadelní představení. 

Divadelní práce je pod vedením najaté profesionální režisérky a dramaturgyně, která 

dosavadní vývoj zhodnotila takto: 

„Ačkoliv je tvorba divadelního představení v projektu První úspěch vedena profesionálními 

divadelníky (režisérkou, dramaturgyní a dalšími), práce s klienty se v mnohém odlišuje od 

práce s profesionálními herci, proto bylo nutné volit takový postup práce, který by tyto 

odlišnosti respektoval. Navíc bylo nutné přihlédnout k faktu, že vznikající představení je 

autorského rázu a jedná se tedy o otevřenou formu autentické umělecké výpovědi 

samotných klientů občanského sdružení Tripitaka ve snaze přiblížit divákům výsledné 

představení životní optikou těchto mladých lidí se všemi specifiky a zvláštnostmi, která 

s sebou život bez biologických rodičů přináší.“   

Osobně také hodnotím dosavadní činnost klientů velmi pozitivně, tým mladých lidí se velmi 

dobře zapracoval (z čehož jsem měla na základě dosavadních informací největší obavy), 

všichni jsou silně motivovaní a mnozí vidí tuto příležitost jako jednu z posledních šancí, jak si 

dát život tzv. do pořádku. Pozitivní změny v chování jsou patrné již po dvou měsících, kdy 

tento program běží a potvrzují to i kolegové ze spolupracujících organizací. Tato metoda 

práce s rizikovou mládeží tudíž představuje silný terapeutický potenciál. 

Vedle přípravy divadelního představení se rozvíjí v požadovaném časovém plánu i další velmi 

důležitá fáze projektu, která byla stanovena v cílech: 
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� Zprostředkování zaměstnání, návaznost na zaměstnavatele – leden 2011 až září 

2011 (v případě první skupiny klientů). 

Tato činnost mohla být zahájena až ke dni 27. 1. 2011, kdy Tripitaka o.s. získala od MPSV 

potřebné povolení ke zprostředkování zaměstnání a je rozdělena na 4 části: 

1/ oslovování zaměstnavatelů: 

Zatím byly osloveny všechny personální agentury v Brně s nabídkou pro dlouhodobou 

spolupráci, pouze jedna (ManPower) projevila zájem a nabídla některým klientům manuální 

brigády, jelikož jsou v rámci projektu zaměstnáni na 0,6 úvazku, čas mají, mnozí jsou totiž 

finančně silně deprivováni. Zatím nabídku využila jedna klientka z deseti. 

Dále se připravují kontakty a vytváří se síť možných zaměstnavatelů. 

2/ koučování klientů při hledání práce: 

V období od 1. 4. 2011 do 31. 5. 2011 proběhlo 33 individuálních setkání s klienty v rámci 

jejich koučování při hledání zaměstnání v celkovém počtu 66 hodin, z toho v průměru 3 

setkání s 1 klientem (6,6 hod.). Tato část směřuje zejména k nalezení navazujícího 

zaměstnání po skončení účasti v programu. 

3/ klient v novém zaměstnání po absolvování programu: 

V tomto období zatím nerelevantní. 

4/ provázanost činností se spolupracujícími organizacemi: 

Zatím byla vytvořena základní síť spolupracujících organizací, viz. část č. 1. 

Fáze projektu zprostředkování zaměstnání je spíše na počátku, ale předpoklady se ukázaly 

být úspěšné. Tato fáze by měla vrcholit na konci programu každé klientské skupiny tak, aby 

klienti měli navazující zaměstnání a nezapadli v jakémsi vakuu, kterému se právě projekt 

První úspěch snaží zabránit. Je opět důležité i v této fázi neopomíjet provázanost s ostatními 

klíčovými aktivitami projektu, zejména pak s bilanční diagnostikou, workshopem pracovního 

poradenství atd.    

Další předpokládané kroky projektu pro následující období: 

� Další výběr klientů do programu. 
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V těchto měsících je naplánován další nábor klientů pro pokračující běh programu. V létě 

2011 budou opět osloveny spolupracující organizace a proběhne výběrové řízení s klienty. 

V tomto směru nám již průběžně hlásí zájemci o účast v projektu, lze tedy říci, že naplnit 

kapacitu nebude problém. Výběr bude probíhat stejným způsobem, jak bylo popsáno 

v případě výběru do prvního kola programu. 

� Pokračování v bilanční diagnostice a pracovním poradenství. 

Pro první běh programu, který bude ukončen k datu 30. 9. 2011 bude dokončena bilanční 

diagnostika, proběhnou zbylé workshopy pracovního poradenství a koučingu a plánovaný 

počet hodin individuálního poradenství. Absolventi programu dostanou osvědčení. Bude pro 

ně vypracováno 30 individuálních plánů pro další kariéru.  

� Tvorba pracovních míst – divadelní představení. 

Plánem je udržet pracovní místa a realizovat plánovaná divadelní představení na sklepní 

scéně divadla Husa na provázku v Brně. Datum premiéry je stanoveno na 9. 9. 2011 a další 

proběhnou v následujícím týdnu. Dále pak uvolněná pracovní místa obsadit novými klienty a 

pustit se do dalšího běhu programu a produkce nového představení. Klíčovým okamžikem 

zde je, aby klienti zažili pocit úspěchu a pocit, že sami něco výjimečného dokázali, k čemuž 

zatím vše směřuje. 

Samotný postup na přípravě představení se bude ubírat následujícími kroky: 

1/ tvorba scénické partitury  

Během června až července 2011 bude hotov náčrt scénáře, který by se měl proměnit 

v scénickou partituru. Do té vstupují kromě textové složky (příběhy vyprávěné klienty, 

konkrétní situace) také dovednosti, které si klienti osvojili během práce v projektu První 

úspěch (voiceband sborová recitace, pantomima, emoční exprese) nebo jsou jejich životními 

koníčky již delší dobu (tanec, beat box, psaní sci-fi povídek, básně, hra na hudební nástroje, 

malování). Z těchto všech střípků by měla vzniknout mozaika výsledného divadelního 

představení. 

2/ zkoušení představení 
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Samotné zkoušení by mělo probíhat od srpna 2011. V této fázi již existuje scénář představení 

a je nutno zvládnout především technickou stránku věci, výpravu (kostýmy, scénografie, 

rekvizity), světla, zvuk tak, aby do sebe jednotlivé složky zapadly. Právě tato fáze nejlépe 

prověří schopnosti klientů (pracovní nasazení, trpělivost, ochota upozadit sebe ve prospěch 

celku, komunikace a především udržení motivace). 

� Zprostředkování zaměstnání, návaznost na zaměstnavatele. 

V následujících 4 měsících by se měla tato aktivita stupňovat a směřovat k tomu, aby si 

klienti nalezli navazující zaměstnání. Proto bude zintenzivněno koučování klientů při hledání 

práce. Po nástupu do nového zaměstnání budou klienti ještě podporováni sociální pracovnicí 

po celou zkušební dobu. 

Dále bude budována síť možných zaměstnavatelů pro možné zprostředkování zaměstnání. 

Pokud budou získány nabídky volných pracovních míst, které klienti projektu První úspěch 

nebudou moci využít, budou nabídnuty klientům spolupracujících organizací. 

3.2.4 Shrnutí 

 

3.3 Studie klienta z projektu 

          V této závěrečné části své práce chci uzavřít problematiku mladých lidí bez rodin 

podložit popsané teorie ještě prostřednictvím popisu dvou konkrétních jedinců, respektive 

klientů z našeho programu.  Pro tyto účely jsem si vybrala chlapce a dívku (Pavla a Annu).  

3.3.1 Pavel 

Pavel – návrat k potenciálu. 

Pavel je 26-letý příjemný, komunikativní, mladý muž, který považuje svou účast v programu 

jako poslední šanci, jak vyřešit svou tíživou sociální situaci. Hned v úvodu je patrné, že je 

silně motivován. 

Pavel žil do svých pěti let s biologickou matkou, dvěma nevlastními bratry a nevlastním 

otcem, v šesti letech byl umístěn do pěstounské péče, kde měl dalších 10 „sourozenců“. Po 

ukončení základní školy byl umístěn do komunity mládeže, což je zařízení fungující na 

obdobném principu jako internát a je určeno právě těm, kteří ukončí základní vzdělání a 

pokračují dále ve studiu. 

Pavel vystudoval střední školu s maturitou – obor obchodník, ze strany komunity mládeže 

dostal na výběr 2 možnosti, buď půjde studovat vysokou školu a může tak dál zůstat nebo 

půjde pracovat a komunitu opustí. Vybral si druhou možnost. Našel si práci v hypermarketu a 
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ubytování v ubytovně s měsíčním nájmem 2000 Kč. Poté vystřídal několik zaměstnání 

(hypermarkety, benzínka, prodavač elektrospotřebičů). Práce ho většinou bavila, byl šikovný, 

kolektiv ho bral. Pracoval-li však s financemi, podlehl svodu machinací (půjčil si z kasy s tím, 

že vrátí atd.), které ne vždy udržel pod kontrolou. Důvěra byla narušena a pracovní poměr 

musel ukončit. Začal hrát automaty. Peníze potřeboval dle svých slov hlavně pro to, aby 

zaujal nějakou dívku. Dostal se tak do kolotoče dluhů a nyní je to i s úroky několik stovek 

tisíc. V současné době žije v opuštěném zahradním domku na okraji Brna, je tedy 

bezdomovec. 

Poslední kontakt s biologickou matkou byl v 17 letech, kdy ji náhodně potkal při návštěvě 

dědy v domově důchodců, krátce poté následovalo už jen jedno setkání, kdy se viděl i se 

svými bratry. Zato udržuje pravidelný kontakt s pěstouny (cca 6x do roka).  

Pavel trpí epileptickými záchvaty, které jsou následkem pádu ze schodů v dětství. Jsou 

způsobené většinou nadměrnou psychickou námahou, špatným vzduchem, nějakou 

extrémní bolestí. 

Zajímá se o cyklistiku, cestování, občas složí i nějakou báseň. 

Pavlova osobnost z pohledu psychologa: 

Úroveň intelektových předpokladů se pohybuje v pásmu nadprůměru, z hlediska struktury 

dominuje výrazně nadprůměrná numerická inteligence, následovaná složkou figurální a 

dobře průměrnou složkou verbální. Působí jako komunikativní, sociálně dobře disponovaný 

člověk, který má cit pro „míru“ v sociálním styku. Převažuje pozitivní přístup k druhým, je 

aktivní, dokáže zapojit i humor. Pod tlakem nebo v diskomfortu však může být méně 

vstřícný, někdy se až výrazně vymezující, sarkastický a ironický. Tato poloha ale není častá. 

Je poměrně houževnatý, umí zapojit vůli ve snaze dosáhnout nějakého cíle, což lze pozitivně 

využít v dalším rozvoji – potřebuje pozitivní a dosažitelné cíle. 

Fokus na témata: vlastní self (nižší sebevědomí a sebepodpora – posílit jejich větší 

nezávislost na vnějším poli – hlavně jako prevence opětovného pádu do automatů, kdy 

peníze jsou prostředek budování vlastního sebeobrazu). Na symbolické úrovni – peníze jako 

moc (jejich nedostatek = bezmoc), jako symbol prestiže, vlivu. Podporovat přesun z „tady a 

teď“ v přístupu k životu na dlouhodobější cíle a perspektivy. 

Ve věku a čase, kdy se nejvíce zadlužil, se sešlo několik interních a externích faktorů. Jednak 

po maturitě toužil po osamostatnění a také větším vlivu a pozitivním přijetí okolím 

(především nějakou dívkou). Jasné ukazatele adolescence, jak jsem popisovala již dříve. 

Vlastní sebeobraz „vyztužoval“ prostřednictvím peněz. Absolutní ztráta kontroly nad 

částkami byla i dílem chybějící autority – byl sám v jiném městě, jednal „tady a teď, měl 

menší kontakt s dlouhodobější perspektivou. 
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Na otázku, jak se vidí za 10 let, odpověděl, že je bez dluhů, má dobrou práci a po svém boku 

milovanou dívku. 

Součástí analýzy Pavla byla i kresba „stromu“ (viz. obr. č. 1 v příloze): 

Pavel v kresbě kladl důraz na povrchní detaily (ptáčci, kytičky) obecně interpretováno jako 

nezralý způsob prosazování, případně i obrany, u tohoto klienta však možno vnímat spíš jako 

recesi. Čára poměrně uvolněná, až rozšafný styl – podtrhuje spíše recesistický, uvolněný 

přístup k úkolu. Jinak poměrně otevřená koruna (chybí nějaký obrys, hranice koruny), možno 

vykládat otevřenost vůči prostředí, druhým lidem, komunikativnost. Málo propracované je 

srdce stromu – jádro, navázání kmene a větví. Velmi opatrně lze usuzovat na menší 

zakotvenost v sobě sama a tendence spíše podléhat, respektive se řídit vnějšími stimuly 

(převaha externího LOC – lokus of control – místo sebeřízení). Jinak kresba dobře umístěná 

v ploše, s převahou vertikálních linií (tendence k růstu), optimistická. 

Celkově lze říci, že Pavla práce v projektu baví, k úkolům přistupuje zodpovědně a je silně 

motivován. Měl by se ale více zajímat o sebe, o svou současnou situaci a svou budoucnost. 

V tomto ohledu se chová stále lehkomyslně. Je otázka, jak bude vypadat jeho situace po 

ukončení programu, což nemohu v tento moment zhodnotit.  

 

 

3.3.2 Anna 

Anna – život mimo exkluzivitu. 

Annička je 19-letá energická dívka se sklony k hysterii, lehce afektovaná, velká stresařka, 

silně věřící. Pro dramaterapii ideální objekt. 

Annička vyrůstala do svých čtyř let u biologických rodičů, pak dva roky u babičky a v šesti 

byla umístěna do dětského domova, kde se stala terčem šikany jak ze strany dětí, tak i 

vychovatelů. V dětském domově strávila tři roky a pak byla umístěna do pěstounské rodiny 

se silně zakotvenou náboženskou vírou. Zpočátku nové rodině nevěřila, po zkušenostech 

z dětského domova měla strach, že se setká s obdobným přístupem. Když se její obavy 

rozplynuly, vytvořila si vůči pěstounce až nadměrnou citovou fixaci. Od 14 do 18 let žila na 

ulici, živila se prostitucí nebo focením aktů. Nevyhnula se ani drogové zkušenosti, 

absolvovala nucený potrat. V 18 letech šla bydlet ke kamarádovi, kde byla jen krátce, než se 

seznámila se svým současným přítelem, u kterého (plus jeho matky) momentálně žije. 

Anna studovala po ukončení ZŠ střední odborné učiliště – obor kuchařka, ale nedokončila, 

prý jí to nebavilo, chtěla být totiž kosmetičkou. Momentálně je nezaměstnaná. 

V pěstounské rodině byla dle svých slov hlavně v pubertě obtížně zvladatelná, dělala si, co 

chtěla, zajímali jí jen kluci, chtěla se bavit, měla krátkodobé vztahy, špatný vztah prý měla 
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s matkou – pěstounkou a jakmile to bylo možné – odstěhovala se. Nyní je už prý vztah 

mnohem lepší, Anna říká, že je jí vděčná např. za to, že ji vedla k víře. 

Anničky osobnost z pohledu psychologa: 

Anna je dynamická, s výraznou emocionalitou, extrovertní (důraz na sebeprosazení), 

s histriónskými rysy (dramatičnost, potřeba dělat věci na efekt, má v anamnéze psychické 

hroucení). Je otevřená, upřímná, komunikativní a většinou optimistická s pozitivním 

přístupem k úkolům. V její osobnosti se kloubí infantilní rysy s dospělým náhledem a 

zkušenostmi v některých oblastech (měla patrně z klientů nejvíce sexuálních vztahů). V rámci 

formování identity (potřeba potvrzování si vlastní ceny) si někdy až příliš ostře a 

konfrontačně vymezuje své hranice. Je rychle hotová se soudy. Dynamizuje tím a polarizuje 

vztahy. Sama je tak určitý solitér. 

Intelektové předpoklady se globálně pohybují v pásmu podprůměru. Z hlediska struktury  

převládá figurální složka ve spodním pásmu průměru, následuje složka verbální a 

jednoznačně podprůměrná složka numerická. 

Pro Annu je typický dynamický vývoj, jehož dynamiku lze pozorovat už i v rámci několika 

měsíců projektu. Nastoupila a do práce se pustila s velkou vervou -  brala ji jako velkou 

příležitost posunout se dál. Dle svých vlastních slov se znovu otevřela světu a začali si více 

věřit. Poslední rok bydlela s přítelem, byla spíše „domácí puťka“, starala se o domácnost, 

přerušila kontakty s přáteli. Nyní však přehodnotila i tento vztah – s přítelem se rozešla, ale 

stále u něj bydlí, je více „sama za sebe“. V další fázi však přišlo i určité vystřízlivění – její velmi 

otevřený projev, včetně otevřené sebeprezentace vlastní přitažlivosti (netají se tím, že je pro 

chlapce atraktivní, fotila i nějaký kalendář) je pro některé dívky z projektu problémem pro 

navázání vztahu s ní. Podněcuje tak určitou rivalitu, spíše ale nechtěně, nezáludně. 

Její větší osobnostní přerod tak narážel na každodenní realitu (potíže s hledáním práce, 

přehodnocení odchodu od přítele – opět jsou spolu, pár lidí ze skupiny nepřijalo její 

avízovanou novou, zralejší, dospělejší „tvář“ – nutno říci, že ji někteří znají již z minulosti a 

Annu mrzí, že si sebou nese takto svou minulost – chtěla by být už jiná). 

V této fázi také uhasíná energie, najednou je apatičtější – její téma je zpracovávání reality a 

každodennosti mimo exklusivní rámec. 

Fokusovaná témata: reflektování potřeby vlastní exkluzivity; ideální versus reálné možnosti 

(zaměstnání, pozice, životní cesta; povrchní versus hlubší hodnoty. Měla by pracovat se 

svými vztahy z hlediska dlouhodobější perspektivy, aby rychle neuzavírala a nechávala 

prostor k rozvoji toho stavu. Pozitivní využití dynamiky, emocionality. 

Anna také dostala za úkol kresbu „stromu“, který rovněž součástí přílohy pod obrázkem č. 2. 

Nakreslila jasnou hranici koruny, což odkazuje na kontrolu a sebekontrolu. Chybí větve, 

jablka a listy jsou zavěšené do prázdna v rámci prostoru koruny, to znamená menší kontakt 
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s realitou, možno říci i s reálnou cestou vedoucí k cíli (plod je zde již hotový – chybí „cesta 

k němu“ z kmene k hlavním větvím, k menším atd.). Přeneseně, více ví, co chce, než jak 

k tomu v realitě dospět. Plody a listy jsou rozvěšené téměř jako módní doplňky na poměrně 

nepropracovaném a schematickém těle stromu. 

Anna má za nejbližší cíl dostat se na školu – vysněná profese kosmetička a pak se odstěhovat 

zpět k pěstounce. 

Účast v projektu by jí měla prospět zejména v dosahování životních cílů, měla by se naučit 

více trpělivosti. Domnívám se, že dlouhá cesta na přípravě divadelního představení a 

následný prožitek z dodělané práce a momentální zážitek úspěchu by jí měl posunout dál.     

  

 

4 ZÁVĚR 
 

          V této práci jsem stručně zachytila systém ústavní a náhradní péče v České republice, 

jak z pohledu vývoje legislativy, tak i na základě některých studií od renomovaných autorů, 

kteří se této problematice věnují z dlouhodobého hlediska a oproti mému pohledu i v daleko 

detailnější míře. Mohu pouze konstatovat a souhlasit s jejich závěry, že současný stav 

systému náhradní rodinné péče je naprosto nedostačující a z pohledu světového měřítka až 

přímo alarmující. Není divu, že tlaky na jeho transformaci narůstají. Dovolila jsem si zdůraznit 

snažení občanského sdružení Natama, které již nový model aplikuje v praxi, aniž by byl již 

právně zakotven v naší legislativě. Zato naprosto odpovídá trendům, které se v této oblasti 

uplatňují ve světě, a to důraz v prvé řadě na rodinu a individuální potřeby dítěte. 

Cílem mé práce bylo také popsat mladé lidi vyrůstající bez rodin a jejich situaci po odchodu 

z ústavní péče. Došla jsem k závěru, že se jedná o téměř stejnou skupinu jedinců, jako jsou 

jejich adolescentní vrstevníci, jen s tím rozdílem, že si ve většině případů přináší do nového 

života zatížení minulostí. Ačkoliv mají podobné zájmy, volný čas tráví také obdobným 

způsobem jako mladí z rodinného prostředí, jejich schopnost hodnotit realitu i sami sebe je 

naprosto minimální (viz. dotazník a případové studie Pavla a Anny). Jejich hodnotový systém 

je daleko více založen na citových prožitcích, na iluzi – staví si vzdušné zámky, než aby si 

dokázali představit konkrétní realitu a stanovit si cíle. Životní cíle si ještě vytvořit dokážou, 

ale cestu k jejich dosažení již najít neumí.  

Proto jsem si za další cíl kladla prokázat v této práci alespoň jednu fungující metodu, která by 

jim pomohla tento blok odstranit, která by jim pomohla najít cestu ke své vlastní identitě a  

naučila je vnímat čas, nejen ten jejich „tady a teď, ale čas budoucí, aby si uměli představit, 

čeho chtějí dosáhnout a jak toho mohou dosáhnout. 
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Jako vhodná metoda se ukázala dramaterapie. Její výhody tkví v tom, že dokáže přirozenou a 

nenucenou formou prostřednictvím symbolů a nápodoby vyvolat ty nejniternější pocity a 

následně je přenést do reality. Došla jsem k závěru, že právě naším projektem v První úspěch 

se nám podařilo vytvořit optimální a bezpečné prostředí pro tyto mladé lidi bez rodinného 

zázemí. Již v září jim bude umožněno, aby své dosavadní zkušenosti proměnili formou 

divadelního rituálu před širokou veřejností, aby zažili pocit úspěchu a zároveň přijetí od 

nového společenství, jehož součástí chtějí být. 
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6 PŘÍLOHY 

6.1 Příloha č. 1 – Nahlédnutí do statistických údajů  

          Tato příloha koresponduje s první částí této práce, kde popisuji systém náhradní 

rodinné péče a jeho současný stav. Grafy č. 1 až č. 3 zobrazují počty dětí v pěstounské a 

ústavní péči v letech 1993 – 2009 v České republice a jen dokazují fakt, že množství dětí 

vychovávaných v náhradní rodinné péči jen narůstá i přes veškeré transformační snahy.  

Zarazily mě údaje z roku 2009 (skončila jsem tímto rokem, jelikož údaje za rok 2010 jsem 

v době psaní této práce neměla ještě k dispozici), kde oproti létům předešlým, která 

vykazovala jakousi stabilitu, nastal téměř dvojnásobný nárůst dětí umístěných do dětských 

domovů. Snažila jsem se tento nárůst nějakým způsobem vysvětlit, ale napadaly mě pouhé 

domněnky, které nemohu nijak prokázat, proto je třeba brát tyto informace jen jako 

zajímavost. Své úvahy jsem si spojovala s ekonomickým vývojem v naší zemi. Rok 2009 je 

spojován s ekonomickou krizí, která naši republiku postihla již koncem roku 2008 a je 

spojována s velkým nárůstem nezaměstnanosti a tím pádem i s ekonomickou nestabilitou 

mnoha rodin. Napadlo mě porovnat ukazatele natality, složení obyvatelstva a zaměstnanosti 

v letech 2005 – 2009, ale nic průkazného jsem bohužel neobjevila, jako důkaz proto 

přikládám grafy č. 4 až č. 6. Má domněnka se nepotvrdila, mohlo se tím pádem jednat jen o 

náhodný výkyv. 

Nyní již nahlédnutí do statistik:  

Ze statistické ročenky Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2000 vyplývají následující 

údaje: 

� Ke dni 31. 12. 2000 bylo evidováno 1969 žadatelů o osvojení 632 žadatelů o 

pěstounskou péči, celkem bylo k témuž datu podáno 3056 žádostí o náhradní 

rodinnou péči. 

� Ke dni 31. 12. 2000 existovalo v ČR 4 607 pěstounských rodin, ve kterých žilo 6 000 

dětí (z toho 1 998 bylo v poručenství). 

� V roce 2000 bylo svěřeno do péče budoucích osvojitelů 512 dětí, do péče budoucích 

pěstounů 339 dětí, do péče jiného občana než rodiče 1 026 dětí, do ústavní výchovy 

2 003 dětí a do ochranné výchovy 81 dětí. 
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Ze statistiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplývá, že: 

� Ke dni 15. 10. 2000 se ve školských zařízeních pro výkon ochranné a ústavní výchovy 

(tj. pro děti od tří let) nacházelo celkem 7 333 dětí, z toho v dětských domovech bylo 

4 624 dětí (1 381 v dětských domovech rodinného typu a 3 243 v dětských domovech 

internátního typu), 478 dětí bylo v dětských výchovných ústavech, 736 dětí ve 

výchovných ústavech pro děti a mládež, 1 026 ve výchovných ústavech pro mládež, 

258 dětí se nacházelo v dětských diagnostických ústavech a 211 v diagnostických 

ústavech pro mládež. 

� V ČR je celkem 191 školských zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy 

s celkovou kapacitou 7 943 lůžek, z toho 4 924 připadá na dětské domovy, 512 na 

diagnostické ústavy a 2 500 na výchovné ústavy. 

� V období od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000 bylo do dětských domovů pro děti od tří let a 

do výchovných ústavů nově přijato 2 654 dětí (1 047 do dětských domovů a 1 607 do 

výchovných ústavů). Diagnostickými ústavy prošlo v témže období 2 128 dětí (dětské 

diagnostické ústavy – 1 371 dětí, diagnostické ústavy pro mládež – 757 dětí). 

� Z celkového počtu 7 333 dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy bylo 

482 dětí předškolního věku. Dalších víc než 2000 dětí žije v kojeneckých ústavech a 

dětských domovech zdravotnických.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 http://www.fod.cz/stranky/klokanek/pece.htm#5 (11.6.2011) 
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GRAF č. 1: 

 

Počty dětí v ústavních zařízeních a v pěstounské péči v rozhraní let 1993 – 2003: 

 

Zdroj: Děti a my, 2/2006 
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GRAF č. 2: 

Počty dětí v ústavních zařízeních a v pěstounské péči v rozhraní let 2005 – 2009: 
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2005 2006 2007 2008 2009

Počty dětí ve školských 
zařízeních pro výkon ochranné a 

ustavní výchovy celkem
7590 7621 7459 7427 7820

z toho v dětských domovech 2234 2227 2210 2123 2178

z toho v dětských výchovných 
ústavech

393 386 387 384 426

z toho v dětských diagnostických 
ústavech

212 229 233 286 356

z toho v dětských domovech se 
školou

178 196 150 160 186
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Děti ve školských zařízeních pro výkon ochranné a ústavní výchovy v 
letech 2005 - 2009

GRAF č. 3: 

Počty dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy v letech 2005 – 

2009: 
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2005 2006 2007 2008 2009

zaměstnaní celkem 0 4 828 4 922 5 002,5 4 934,3

zaměstnanost podle věku do 19 let 0 21 12 11,5 17,0

zaměstnanost podle věku 20-29 let 0 102 67 55,4 104,3
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Zaměstnanost v ČR v letech 2006 - 2009

GRAF č. 4: 

 

 

 

 

GRAF č. 5: 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009

Narození celkem 102 498 106 130 114 947 119 842 118 667

z toho živě 102 211 105 831 114 632 119 570 118 348

z toho v manželství 0 70 745 75 095 76 113 72 394
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Natalita v ČR v letech 2005 - 2009
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celkem 
do 14 let

celkem 
15-64 let

muži do 
14 let

muži 15-
64 let

ženy do 
14 let

ženy 15-
64 let

2005 0 0 0 0 0 0

2006 1 479 7 325 760 3 683 719 3 642

2007 1 474 7 391 758 3 726 719 3 665

2008 1 480 7 432 760 3 757 720 3 675

2 009 1 494 7 414 767 3 750 727 3 664

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Po
če

t o
by

va
te

ls
tv

a 
v 

m
io

Složení obyvatelstva v ČR podle věkových skupin

GRAF č. 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
80 

6.2 Dotazník 

       V této části přílohy uvádím konkrétní výsledky svého dotazníku, které mi posloužily 

k potvrzení několika teorií o mladých dospělých jako takových a zejména o mladých lidech 

vyrůstajících v náhradní rodinné nebo ústavní péči. Své poznatky jsem již částečně shrnula 

v teoretické části této práce, proto je zde nebudu již znovu rozsáhle uvádět. 

Pro svůj průzkum formou dotazníku jsem si zvolila dvě generačně shodné skupiny jedinců, 

a to mladé lidi v rozmezí 15 – 26 let, tak aby byla shoda s cílovou skupinou popisovanou 

v mé práci. První skupina (dále jen náhodný výběr) byla náhodně vybrána z lidí v mém 

okolí, druhou skupinu (dále jen klienti) jsem již přímo cílila na děti vyrůstající v ústavní 

nebo náhradní rodinné péči, tudíž se respondenty v druhé skupině stali přímo klienti 

z našeho projektu, o kterém pojednává praktická část mé práce. Mým cílem bylo porovnat 

jejich životní podmínky, úroveň vzdělání, rodinné zázemí a především jejich životní cíle a 

postoje. Zajímalo mě také, jakým způsobem řeší obtížné životní situace a kdo jim v tomto 

ohledu pomáhá. 

VÝSLEDKY: 

Skupina č. 1 – náhodný výběr: 

1. složení: 84% ženy / 16% muži 

 

2. věk: 15 – 18 let (16%) 

        18 – 20 let (46%) 

        20 – 23 let (17%) 

        23 – 26 let (21%) 

 

3. bydliště: Praha a okolí (80%) 

                         Brno a okolí (7%) 

                         Jinde (13%) 

4. bydlím ve vlastním bytě (42%) 

                       ve vlastním domě (23%) 

                       v pronájmu (35%) 

                       jinde (0%) 

5. bydlím sám (7%) 

                      s rodiči (54%) 
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        bydlím s partnerem/partnerkou (34%) 

                     s kamarády (5%) 

6. jsem vdaná/ženatý (5%) 

                   bez stálého partnera (24%) 

                   v partnerském vztahu (71%) 

                   bezdětný/á (96%) 

                  mám dítě/ děti (4%) 

7. vyrůstal/a jsem s oběma rodiči (73%) 

                                     s matkou (18%) 

                                     s otcem (9%) 

                                     jiná výchova – dětský domov, pěstouni (0%) 

8. rodiče jsou stále spolu (56%) 

                              rozvedení (31%) 

                              jeden nebo oba nežijí (4%) 

                             nikdy spolu nebyli (9%) 

9. momentálně studuji základní školu (4%) 

                                studuji střední odborné učiliště (0%) 

                                studuji střední školu (35%) 

                                studuji vysokou školu (29%) 

                               jsem zaměstnaný/á (29%)  

                               jsem nezaměstnaný/á (3%) 

 

10. trávení volného času (uvádím v pořadí od nejčastěji uváděných aktivit k těm méně 

častým): počítač (internet); hudba; zábava – kamarádi, posezení v hospodě, návštěva 

klubů; sport; turistika; domácí mazlíček; četba; turistika; rodina. 
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11. pomoc při řešení nelehké životní situace: rodič (76%) 

                                                                                  kamarád (14%) 

                                                                                  někdo jiný (6%) 

                                                                                  nikdo (4%) 

Oblast pomoci: v 67% se pomoc týkala financí nebo problémů ve škole, u 22% dotazovaných 

se jednalo o psychické a vztahové problémy a zbylých 11% uvádělo, že se ještě nikdy 

nedostaly do situace, aby pomoc potřebovali nebo jim nikdo nepomohl.  

12. nejbližší životní cíle (seřadila jsem dle odpovědí od nejdůležitějších po málo důležité): 

- být zdravý 

- studovat 

- podnikat a uspět 

- dokončit školu 

- mít vlastní bydlení (byt, dům) 

- cestovat 

- najít si dobrou práci uplatnit se  

- založit vlastní rodinu, mít děti 

- být bohatý, mít hodně peněz 

- být zamilovaný 

- mít konkrétně „něco“ (např. auto, motorku) 

 

Skupina č. 2 – klienti: 

1. složení: 40% ženy / 60% muži 

 

2. věk: 15 – 18 let (30%) 

        18 – 20 let (40%) 

        20 – 23 let (10%) 

        23 – 26 let (20%) 

 

3. bydliště: Praha a okolí (0%) 

                         Brno a okolí (70%) 

                         Jinde (30%) 

4. bydlím ve vlastním bytě (0%) 

                       ve vlastním domě (20% - dům pěstounů) 
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                       v pronájmu (50%) 

                       jinde (30% - internát, dům na půl cesty, bezdomovectví) 

5. bydlím sám (20%) 

                      s rodiči (30% - pěstouni) 

        bydlím s partnerem/partnerkou (30%) 

                     s kamarády (20%) 

6. jsem vdaná/ženatý (0%) 

                   bez stálého partnera (60%) 

                   v partnerském vztahu (40%) 

                   bezdětný/á (0%) 

                  mám dítě/ děti (0%) 

7. vyrůstal/a jsem s oběma rodiči (0%) 

                                     s matkou (40%) 

                                     s otcem (0%) 

                                     jiná výchova – dětský domov, pěstouni (60% - z toho 50% u pěstounů, 

34% v dětském domově a 26% v SOS dětské vesničce) 

8. rodiče jsou stále spolu (10%) 

                              rozvedení (20%) 

                              jeden nebo oba nežijí (20%) 

                             nikdy spolu nebyli (0%) 

zbylých 50% dotazovaných nedokázalo na tuto otázkuodpovědět 

9. momentálně studuji základní školu (0%) 

                                studuji střední odborné učiliště (10%) 

                                studuji střední školu (30%) 

                                studuji vysokou školu (10%) 

                               jsem zaměstnaný/á (40% - nejedná se ale o stálý úvazek, jen forma 

náhodného přivýdělku, brigád)  
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                               jsem nezaměstnaný/á (10%) 

 

10. trávení volného času (uvádím v pořadí od nejčastěji uváděných aktivit k těm méně 

častým): počítač (internet); televize; zábava – kamarádi, posezení v hospodě, partner; 

sport; četba. 

 

 

11. pomoc při řešení nelehké životní situace: rodič (40% - uváděli ti, kteří žili s pěstouny a 

jako důvod uváděli, že jim pomohla možnost „mít rodinu“, mít někoho rád a tak mít 

rád i sebe sám a ostatní) 

                                                                                  kamarád (30% - zde se pomoc týkala financí, 

bydlení a citové oblasti) 

                                                                                  někdo jiný (30% - nebylo uvedeno kdo, ale 

opět se objevilo odůvodnění, že pomohla možnost někoho opravdu milovat, uvedení do 

reality) 

                                                                                  nikdo (0%) 

12. nejbližší životní cíle (seřadila jsem dle odpovědí od nejdůležitějších po málo důležité): 

- být zdravý 

- založit vlastní rodinu, mít děti 

- být zamilovaný 

- najít si dobrou práci, uplatnit se 

- dokončit školu 

- studovat 

- mít vlastní bydlení (byt, dům) 

- cestovat 

- podnikat a uspět 

- být bohatý, mít hodně peněz 

- mít konkrétně „něco“ (např. auto, motorku) 
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6.3 Stromy 

6.3.1. Strom Pavel 

 

Obrázek číslo 1 znázorňuje strom, který nakreslil klient Pavel při vstupu do programu, který 

pak analyzoval psycholog: 
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6.3.2. Strom Anna 

 

Obrázek číslo 2 znázorňuje strom, který nakreslila klientka Anna při vstupu do programu, 

který pak analyzoval psycholog: 
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