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Abstrakt
Bakalářská práce „Aspirace dětí z dětského domova“ pojednává o rodinných plánech
a snech dětí z dětských domovů, tedy dětí, které nežijí v rodinném prostředí, které je
jedním z hlavních socializačních činitelů a také zdrojem představ o budoucím životě.
Hlavním cílem práce bylo ilustrovat rozdíly v rodinných plánech dětí z dětských
domovů a dětí z rodin. V rámci této práce byla analyzována data pocházející z vlastního
dotazníkového šetření u chovanců dětských domovů (N=127) starších patnácti let.
Šetření se soustředilo na čtyři hlavní oblasti rodinného života, a to partnerství,
manželství, rodičovství a rozdělení rolí v rodině. V práci byla využita také data z dalších
tří kvantitativních šetření zaměřujících se na životní plány dětí z rodin. Data byla
podrobena frekvenční a korelační analýze. Zároveň byly výsledky šetření dětí
z dětských domovů a dětí z rodin komparovány mezi sebou. Na základě této analýzy
a srovnání bylo odhaleno, že rodinné aspirace dětí z dětského domova se odlišují od
aspirací dětí z rodin, a to ve většině komparovaných proměnných. Dále bylo odhaleno,
že děti z dětských domovů jsou méně nakloněny rodinnému životu. Zároveň se však
nepotvrdilo, že by děti, které byly přijaty do dětských domovů dříve, měly odlišné plány
od dětí, které byly přijaty do ústavní péče později.

Abstract
Bachelor thesis „Aspiration of Children from Children´s Homes“ discusses family plans
and dreams of children from children´s homes, who don´t live in family enviroment,
which is one of the main socialization agencies and also origin of ideas of future life.
Main purpuse of this thesis is to ilustrate differences between children from childrens
homes and children from families. Survey of children in children´s home above 15 years
old was made for this thesis (N=127). Survey focuses on four main areas of family life:
relationships, marriage, parenthood and distribution of roles in family. Other three
datasets from surveys of future plans of childrens from families were analyzed.
c

Frequency and correlations analysis were used and results of these two groups were
compared together. It was revealed that plans of children from children´s homes and
children from families varies. Results show that children from children´s homes are less
inclined to future family life. There was also no evidence of linkage between age at
which children were institutionalized and their future family plans.

Klíčová slova
Dětský domov, rodina, rodinné plány, partnerství, manželství, rodičovství, genderové
role, rozvod.
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Rozsah práce: 76 611 znaků (od úvodu po summary)
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1. Vymezení tématu
Ve své bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na problematiku aspirací dětí z dětského
domova. Obecně téma dětských domovů a těch, kteří v nich vyrůstají, spadá do oblasti
sociální práce, případně speciální pedagogiky. Ze sociologického hlediska tedy není
příliš vyčerpané. Děti v dětském domově vyrůstají pod dohledem vychovatelů, tedy bez
vlastní rodiny. Přitom právě rodina je jedním z hlavním prvků, které ovlivňují představy
mladistvých o jejich budoucím životě. Ve své práci bych se chtěla zabývat zejména
rodinnými aspiracemi. Okrajově budou zmíněny také aspirace v oblastech, které
konstituují status, tedy například aspirace ve vzdělání. Ráda bych se zaměřila na jejich
plány vztahující se k době po odchodu z dětského doma a jejich partnerských vztahy.
Zajímat mě budou jejich postoje k manželství (zda plánují vstoupit do manželství,
popřípadě kdy atd.), rodičovství (zda by chtěli založit rodinu, případně kdy a kolik dětí
by chtěli mít atd.) i to, jak si představují běžný chod domácnosti (rozdělení domácích
prací podle pohlaví atd.). Tyto oblasti by mi měly dát komplexní přehled postojů dětí
z dětských domovů k rodinným aspiracím a plánům.
2. Teoretická východiska
Ústavní péče, kterou zajištějí zejména kojenecké ústavy a dětské domovy, je jednou
z forem náhradní péče o dítě. K 31. 10. 2009 bylo v České republice umístěno
v náhradní ústavní péči 7 878 dětí, z toho 4 704 právě do dětských domovů. Ve věku
15 - 18 let se v dětských domovech nalézalo 1898 dětí (Úřad pro informace ve školství,
2009).
Vzhledem ke specifičnosti prostředí, v němž mladiství v dětských domovech
vyrůstají, bude důležité nastínit, jak funguje systém náhradní ústavní péče. V současné
době je tato problematika právně ošetřena zejména zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině a
zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže. K umístění dítěte
do náhradní ústavní péče je přistoupeno, pokud je výchova dítěte vážně ohrožena nebo
narušena nebo rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu nemohou nebo nechtějí
výchovu dítěte zajistit. Tento typ výchovy může být nařízen pouze u nezletilých dětí.
Pobyt v dětském domově lze prodloužit o jeden rok, tedy do ukončení 19. roku života,
pokud k tomu existují vážnější důvody. Pro hlubší představení života v dětském
domově využiji publikaci Oldřicha Matouška „Ústavní péče“ či například knihu Zdeňka
Matějčka „O rodině vlastní, nevlastní a náhradní“.
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Jak už jsem zmiňovala výše, právě rodina významně ovlivňuje aspirace a podobu
plánů pro budoucnost mladistvích. Pro lepší porozumění bude důležité přiblížit projevy
vlivu rodiny, který dětem z dětského domova chybí. K tomu bude využit například
článek od Marjorie E. Starrels a Kristen E. Holm „Adolescents' Plans for Family
Formation: Is Parental Socialization Important?“, který byl uveřejněn v Journal of
Marriage and Family či také „Sociologie rodiny“ od Iva Možného.
3. Cíle bakalářské práce
Cílem této bakalářské práce by tedy mělo být postihnutí rodinných, vzdělanostních
a profesních aspirací dětí, které vyrůstají v dětském domově. Budou porovnány také
různé skupiny dětí z dětských domovů, například podle pohlaví, věku či například délky
pobytu v domově. Současně bych také chtěla provést komparaci výsledků mé práce
s výsledky výzkumů, které se zaměřovaly na stejné téma u dětí z vlastních rodin, pokud
to bude možné.
4. Metody
Tato práce bude založena na kvantitativním výzkumu, který vznikne přímo pro ni. Bude
proveden vícestupňový výběr. V první fázi budou vybrány dětské domovy podle
regionu. Respondenti budou v druhé fázi vybíráni po dohodě s pracovníky dětského
domova. Podporou pro výběr bude seznam dětských domovů v České republice.
Respondenty budou chovanci dětských domovů ve věku 15 - 19 let. Odhadovaný počet
respondentů je 100 - 120 dětí. Pokud to bude nutné, budou data převážena, aby lépe
kopírovala strukturu dětí v dětské domově. Sběr dat bude probíhat buď pomocí
internetového dotazování nebo papírových samovyplňovacích dotazníků. Jsem si však
vědoma, že internetové dotazování nebude možné provést ve všech dětských domovech,
proto bude pravděpodobně zvolena varianta s papírovými dotazníky. Vzhledem
k finanční nákladanosti této varianty také zvažuji kombinaci těchto dvou možností. Data
poté budou převedena do programu SPSS, v němž bude prováděna jejich následná
analýza. Je možné, že pro lepší uchopení tématu bude provedena sekundární analýza již
proběhlých výzkumů.

5. Předpokládaná struktura bakalářské práce
1) Úvod
2) Teoretická část
i

3) Deskriptivní část
4) Metoda
5) Analytická část
6) Závěry
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Úvod
Motivací pro zaměření bakalářské práce na téma Aspirace dětí z dětského
domova bylo to, že oblast rodinných aspirací a aspirací obecně je v sociologii hojně
diskutovaným tématem, které poskytuje představy a tom, co je v životě důležité pro
mladé generace, a jakým směrem budou jejich životy směřovat.
Východiskem této práce je skutečnost, že u dětí z dětského domova dochází
k absenci rodinného prostředí, které je hlavním socializačním činitelem a je zdrojem
našich představ, postojů a názorů. Z výsledků studie Adolescent´s Plans for Family
Formation je zřejmé, že rodina je také zdrojem plánů vztahujících se k budoucímu
rodinnému životu, díky odhalené shodě v plánech matek a jejich potomků ohledně
rodinného života (Starrel, 2000, s. 416-428). Problémem však je, že ne všechny děti
mají možnost vyrůstat v rodinném prostředí, což se může projevit právě v plánech
postihujících oblast rodinného života. A to i přes skutečnost, že se v dětských domovech
snaží simulovat co nejvěrněji rodinný život. Studie Psychická deprivace v dětství
poukazuje na to, že se u dětí z dětského domova může rozvinout deprivační syndrom,
který jim v pozdějším věku může snižovat schopnost navazovat pevné vazby s ostatními
jedinci (Langmeier, 2011). Právě pevné vazby jsou ale základem rodinného života.
I tato skutečnost se může výrazně projevit na formování plánů na jejich budoucí
rodinný život.
Jako cíl práce jsem si stanovila ilustrovat odlišnosti v rodinných aspiracích dětí
z dětského domova a dětí z klasických rodin. K odhalení těchto odlišností jsem využila
data výzkumu Mladá generace (1997) a dvou datových souborů pocházejících z šetření
uspořádaných studenty ISS FSV UK (2006, 2011), které se zaměřovaly na plány dětí
z klasických rodin. Hlavním zdrojem byla data získaná z vlastního kvantitativního
šetření, které se zaměřovalo na děti z dětských domovů po celé České republice, z nichž
jsem část také navštívila. Děti v mém šetření mi pomocí samovyplňovacího dotazníků
poskytnuly představu o jejich postojích a aspiracích ve čtyřech hlavních oblastech
rodinného života: partnerství, manželství, rodičovství a rozdělení rolí v rodině. Zmíněné
čtyři datové zdroje jsem vzhledem k jejich odlišnostem nespojovala, nicméně jsem
komparovala jejich výsledky.
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Z výsledků této bakalářské práce je patrné, že rodinné aspirace dotázaných dětí
z dětského domova a respondentů z rodin jsou i přes několik podobností, spíše
rozličného charakteru.

1

Rodina a její absence

1.1 Co je to rodina?
Rodina je jednou z nejzákladnějších institucí v životě jedince. Dává dětem pocit
bezpečí, poskytuje jim ekonomické zázemí a učí je vše o světě, který je kolem nich. Její
starobylost a její významnost daly vzniknout nesčetnému množství definic rodiny
z nejrůznějších vědeckých oblastí.
V naší kultuře pojem rodina tradičně označuje manželské soužití muže, ženy
a jejich potomků žijících v jedné domácnosti a majících společné materiální zázemí.
V současné nejen české společnosti lze však pozorovat pluralitu forem rodiny, z nichž
se mnohé zcela vymykají tradiční rodinné formě. Jsou to například nesezdané páry
s dětmi, matky samoživitelky s jejich potomky či náhradní pěstounské rodiny.
Rodina ve většině svých forem má dvě základní vlastnosti, a to reprodukci na
biologické úrovni a zároveň na úrovni sociální skrz socializaci (Matoušek, 2003, s. 9).
Zároveň je to instituce neobyčejně stabilní, jelikož ji můžeme nalézt napříč všemi
vývojovými stádii lidstva a napříč všemi známými společnostmi (Matoušek, 2003,
s. 10).
Rodina je nejen stabilní institucí, ale také institucí stabilizující společenský
systém, protože společnost jako taková oslabuje ve chvíli, kdy její členové neplní
povinnosti vůči své rodině (Možný, 2002, s. 14). Rodina vytváří kontinuitu a solidaritu
ve společnosti díky tomu, že propojuje jednotlivé generace (Matoušek, 2003, s. 9).
Společnost, jejíž členové vůči sobě nejsou solidární a necítí k sobě sounáležitost, není
společností koheretní, a je tedy oslabená.
V současné

sociologii

se

můžeme

setkat

s velkým

množstvím

pojmenování rodiny. Příkladem může být strukturálně funkcionalistický pojem
nukleární rodiny, která označuje manželský pár s dětmi a s rozdělením genderových rolí
(Možný, 2002, s. 44), nebo rozdělení rodiny na orientační (family of orientation)
a prokreační (family od procreation). Rodina orientační je rodinou, do které se rodíme,
rodina prokreční je rodina, kterou zakládáme spolu s partnerem (Matoušek, 2003,
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s. 158). Toto rozdělení je pro moji práci nejstěžejnější, jelikož děti z dětských domovů
nežijí ve své orientační rodině, což má vliv i na jejich plány týkající se rodiny
prokreační.

1.2 Funkce rodiny
Rodina jakožto primární skupina má v životě jedince jen velmi těžko nahraditelnou roli.
Její funkce sahají od uspokojení základních potřeb přes předání sociálních vzorců
chování, až po společné trávení volného času. Rodinné funkce podléhají dobovým
a kulturním zvyklostem dané společnosti. Ještě před několika desetiletími bylo citové
zázemí, které rodina poskytuje spíše druhotnou funkcí. S proměnou společnosti a tím,
jak jsou některé další funkce přebírány jinými institucemi jako je například škola,
získává tato funkce stále významnější postavení.
Pro ilustraci funkcí rodiny jsem přejala následující typologii, která řadí mezi
funkce západní rodiny tyto: biologicko-reprodukční funkce, ekonomicko zabezpečovací
funkce, funkce emocionální a funkce socializačně-výchovná. Biologicko-reprodukční
funkce zabezpečuje pokračování lidstva skrz početí nových jedinců. Ekonomickozabezpečovací funkce se skládá z činností zajišťujících hmotné zabezpečení (práce,
úklid, příprava stravy atd.) a také činností v oblasti sociální, duševní a duchovní. Funkce
emocionální se stává stále důležitější, jak již bylo zmíněno výše. Poskytuje pocit jistoty
a citového zázemí pro všechny své členy a zároveň zajišťuje kohezy rodiny. Funkce
socializačně-výchovná zajišťuje pochopení reálného světa a jeho situací jedincem
a předávání sociálních vzorců chování, čímž zajišťuje pokračování společnosti
(Dunovský, 1999, s. 92 - 93). Jedná se ovšem o ideální situaci, která nastává pouze
zřídka. Většina rodin je v porovnání s takovýmto ideálním modelem alepsoň částečně
dysfunkční. Tato dysfunkčnost však nemusí vždy znamenat zásadní problém pro rozvoj
jedince.
Společně se snižováním počtu členů rodiny došlo však také ke snížení počtu
funkcí rodiny, a to zejména proto, že tyto funkce mají i jiné instituce (Havlík, 1996,
s. 67). Například funkci výchovnou částečně přebírají školská zařízení.

1.2.1 Socializace
Socializační funkce rodiny a socializace obecně tvoří nedílnou součást sociologie.
Socializace je definována jako „ (…) proces, při němž si jedinci osvojují pravidla
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chování, soubor názorů, hodnot a postojů s cílem stát se plnohodnotnými členy
společnosti“ (Hewstone, 2001, s. 79).
Rodina je sociální skupinou, která je primárním socializačním činitelem. „Rodina
dítěti zprostředkovává sociokulturní zkušenost individualizovaně a pro ni specifickým
způsobem“(Vágnerová 1997, s. 8).
Významnost rodiny jakožto socializačního činitele tkví zejména v tom, že je to
právě ona, kdo dítěti zprostředkovává první kontakt s uspořádáním společnosti, jejími
normami a pravidly. Dalšími socializačními agenturami jsou například škola, vrstevníci
či masová média. V poslední době získávají stále větší roli sociální sítě. Rostoucí
význam jiných socializačních agentur může mírně oslabovat roli rodiny v tomto
procesu. Je však nutné zdůraznit, že i přesto rodina má a nejspíše i nadále bude mít
hlavní vliv v této oblasti právě díky tomu, že ostatní agentury získávají vliv na dítě
až v jeho pozdějším věku.
Elkin říká, že rodinu je možné vnímat jako komplexní strukturu vzorců interakcí,
které si jedinec postupně osvojuje. Učí se, že každý člen rodiny má vlastní status, s nímž
jsou spojeny určité role, a že v komunikaci určitým členem musí používat určitý
diskurz. V rodině přichází člověk do kontaktu se genderovými rolemi, které si postupem
času osvojuje. Díky osvojení těchto rolí pak jedinec dokáže sám posoudit, zda je jeho
chování v souladu se zvyklostmi společnosti. Zároveň se také učí pozici jeho sociální
skupiny ve společnosti, díky interpretaci lidí, událostí a institucí v jeho okolí, kterou mu
dávají rodiče a další členové rodiny (Elkin 1968, s. 46-56).
V rodině se jedinec učí navazovat vztahy a právě to, jaký vztah má s matkou
a otcem, determinuje, jak bude reagovat na své okolí a jiné lidi v pozdějším věku.
Výsledky empirického bádání dokazují, že rodinné procesy jako je emocionální
závislost či nedostatek samostatnosti vzbuzují v dítěti úzkost. Úzkost dítěte se pak
promítá do jeho pozdějšího partnerského života ve formě slabé komunikace
s partnerem. Naopak nízká úroveň úzkosti je spojována s otevřenou partnerskou
komunikací (Benson, 1993, s. 669-670).

1.2.2 Mezigenerační přenos postojů a představ
V rodinném prostředí může dojít k tomu, že si dítě osvojí nejen postoje a hodnoty svých
rodičů, ale také vzorce chování. Podle teorie sociálního učení si děti osvojují, jak se
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mají chovat, skrz jejich zkušenosti s chováním lidí v jejich okolí, tedy zejména jejich
rodičů (Bandura in Stith et al., 2000, s. 640).
Díky sociálnímu učení se pak vzorce chování a postoje rodičů přenášejí na jejich
děti. Tento jev se označuje jako mezigenerační přenos (intergenerational transmission).
Mezigenerační přenos pak zajišťuje také mezigenerační konzistenci postojů a vzorců
chování členů rodiny.
Mezigenerační přenos ovlivňuje také plány mladistvých ohledně jejich budoucího
života. Ze studie zaměřující se na shodu názorů dětí s jejich matkami ohledně jejich
plánů v oblasti manželství a rodičovství vyplývá, že matčina očekávání se shodují
s manželskými plány jejich synů a s manželskými i rodičovskými plány jejich dcer.
Větší vliv matčiných představ na plány dcer může být způsoben jejich bližším vztahem.
Dále se potvrdilo, že rodinný vliv na tuto oblast je významně silnější než vlivy
potomkova okolí (Starrel, 2000, s. 416-428).
Ne vždy je však mezigeneračního procesu dosaženo. Longitudinální studie
odhalila, že determinantem úspěšného osvojení názorů je zapojení potomka do procesu
rozhodování v rodině a také to, jak vřelý byl vztah potomka s jeho otcem. Úroveň
zapojení potomka do rozhodování je ovlivněná kvalitou manželství rodičů, vřelostí
vztahu mezi potomkem a matkou a vzděláním rodičů. Vřelost vztahu mezi potomkem
a rodičem je pak ovlivněna kvalitou manželství rodičů (Brody, 1994, s. 372-373).
Schéma 1: Proces osvojení postojů rodičů potomkem

Zdroj: Brody, 1994, s. 372-373 (vlastní zpracování)
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1.3 Absence rodinné výchovy
1.3.1 Alternativy rodinné péče
Ne vždy je však možné, aby dítě vyrůstalo ve své rodině. K tomu dochází v případě, že
se rodiče nemohou, nebo nechtějí o dítě starat. Pokud nastane takováto situace, existují
altenativní formy péče jako je například adoptivní péče, pěstnouská péče či péče
ústavní.
Osvojení, neboli adoptivní péče, upravuje Zákon o rodině (č. 94/ 1963 Sb.). Při
osvojení vzniká mezi dítětem a jeho osvojitelem stejný vztah jako mezi dítětem a jeho
rodičem. Osvojitel má pak tedy stejné povinnosti a práva jako rodič. Dítě osvojením
získá příjmení osvojitele a zanikají také práva a povinnosti původní rodiny k osvojenci.
(Zákon č. 94/1963 Sb.).
Stejný zákon upravuje i institut pěstounské péče. Pěstoun je povinen o dítě
pečovat, avšak nemá vyživovací povinnost a nemůže být jeho zákonným zástupcem.
Pěstoun získává za péči o dítě dávky, které stanovuje Zákon č. 117/1995 Sb. o státní
sociální podpoře (Zákon č. 94/1963 Sb.).
Poslední alternativou rodinné péče je ústavní výchova. Ta se rozlišuje hned na
několik druhů ústavů, do nichž jsou děti podle věku, jejich zdravotního stavu nebo
podle jejich kázně. Do kojeneckých ústavů, které patří do kompetence Ministerstva
zdravotnictví, jsou umisťovány děti do 3 let. Po dovršení tohoto věku jsou děti
umisťovány do dětských domovů, které poskytují domov dětem až do dovršení
plnoletosti (ve výjimečných případech i déle). Pokud dítě trpí nějakou duševní chorobou
a je starší 6-ti let je umístěno do dětského domova se školou. Pokud jedinec trpí
závažnou poruchou chování může být od 15-ti let (výjimečně i od 12-ti let) umístěn do
výchovného ústavu. O zařazení dítěte do určitého typu zařízení rozhoduje diagnostický
ústav na základě výsledků komplexního vyšetření. Dětské domovy, dětské domovy se
školou, výchovné a diagnostické ústavy spadají do kompetence Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (Zákon č. 109/2002 Sb.)
Jednotlivé formy náhradní péče o dítě mají každá své výhody a nevýhody stanovit tu nejlepší z nich, není zcela možné. Tomu je tak zejména proto, že každý
případ vyžaduje individuální řešení. Je pravděpodobné, že stejná péče nebude vhodná
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například pro zdravé děti a pro děti s psychickou poruchou, které obecně vyžadují více
péče. Hodnocení kvality jednotlivých alternativ se zaměřuje především na péči
pěstounskou a péči ústavní.
V nedávné době proběhla v médiích diskuze o pěstounské péči při příležitosti
prosazování nové legislativy v této oblasti, do níž se zapojila jak laická, tak i odborná
veřejnost. Jako jedno z největších úskalí bylo zmiňováno to, že se zvyšováním
příspěvků pěstounům bude stále více docházet k tomu, že hlavním důvodem pro
pěstounskou péči nebude snaha pomoci, ale finanční motivace (Čabanová, 2012).
Obavou tedy je, že vyšší příspěvky motivují k pěstounské péči i lidi, kteří pak budou
péči o děti zanedbávat. Na lokální úrovni bylo zdůrazňováno, že ne vždy jsou šance dětí
na přijetí do této péče stejné. „Mezi doporučenými zájemci o náhradní rodinnou péči
(a čekajícími na dítě) je málo dospělých, kteří jsou ochotni k přijetí dětí vyššího věku,
k přijetí sourozenecké skupiny, dítěte se zdravotními či psychickými problémy nebo
dítěte jiného etnického původu. Vůbec nejobtížněji se hledají rodiny pro děti se
sníženými mentálními schopnostmi (Maradová, 2011). Tuto skutečnost potvrdila pro
média psycholožka krajského úřadu z oddělení sociálně právní ochrany. Pokud tedy děti
spadají do některé z výše zmíněných skupin, šance na pěstounskou péči u nich značně
klesají.
Ani ústavní péče není řešením, které by nemělo své nevýhody. Za jednu
z největších slabin je označováno to, že ústavní péče dobře nesimuluje přirozené
prostředí dětí, a kvůli nedostatku času vychovatelů není možné dostatečně rozvíjet
citovou vazbu dětí, což může vést k rozvoji deprivačního syndromu (Langmeier, 2011).
V další časti se budu blíže věnovat pouze problematice dětských domovů, a to
z toho důvodu, že právě u nich dochází k největšímu rozdílu ve formě péče, kterou
poskytují tyto ústavy a péči, kterou poskytuje dítěti rodina.

2 Dětské domovy
V případě, že dítě nemůže vyrůstat v péči vlastních rodičů či jiného příbuzného a nebylo
svěřeno do pěstounské, nebo adoptivní péče, je na základě soudního rozhodnutí
umístěno do ústavní péče. Jak bylo uvedeno v kapitole 1.3.1 existuje několik druhů
ústavní péče. V této práci se blíže zaměřím pouze na dětské domovy, jelikož právě zde
vyrůstají jedinci, kteří v horizontu několika let opustí ústavní výchovu a budou zakládat
vlastní rodiny.
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2.1

Obecně

Zaměstnanci ústavní péče v České republice pečují o několik tisíc dětí z různých
věkových

kategorií,

jak

vykazují

statistiky

Ministerstva

školství,

mládeže

a tělovýchovy. Na území České republiky bylo ve školním roce 2011/2012 evidováno
149

dětských

domovů.

Dětské

domovy

jsou

zřizovány

kraji

(137

DD),

soukromníky (7 DD), církví (3 DD) a MŠMT (2 DD). Jedním z největších rozdílů mezi
jednotlivými zřizovateli je počet dětí v těchto ústavech. V těchto 149 zařízení, které
poskytují ústavní péči, bylo umístěno 4451 dětí ve věku 3 - 19 let. Krajské dětské
domovy se starají v průměru o 30 dětí, což je dvakrát až třikrát více než v domovech
jiných zřizovatelů. Ukazuje se, že častěji se v ústavní péči v České republice nalézají
chlapci než dívky. Podíl chlapců v dětských domovech je 53 % (2354 chlapců) a podíl
dívek je 47 % (2109 dívek), což znamená, že chovanek je v těchto ústavech o celých 6
% procent méně. Velmi početnou skupinu chovanců v dětských domovech tvoří děti
starší 15- ti let, kterých ve školním roce 2011/2012 bylo v těchto ústavech 1854, tedy 42
% (MŠMT, 2012). Kromě dětí české národnosti jsou také početnou skupinou romští
chovanci, kterých je podle oficiálních údajů v domovech 33 %, avšak je možné, že
jejich počet je ve skutečnosti ještě vyšší (Gökçen, 2011).
Vychovatelů, kteří se o děti starají je vedeno 1684. Na jednoho vychovatele tedy
připadají 2-3 děti, avšak je nutné si uvědomit, že vychovatelé se na směnách musí
střídat a počet dětí na jednoho vychovatele je tedy minimální jednou tak vysoký
(MŠMT, 2012).

2.2

Charakteristika zařízení

Podle Zákona č. 109/2002 Sb. jsou na základě soudního nařízení o ústavní výchově
umístěny v dětském domově děti ve věku od 3 do 18 let (výjimečně i starší), které
nemají vážné poruchy chování. Do dětského domova mohou být umístěny i nezletilé
matky se svými potomky. Hlavní funkcí těchto zařízení je podpořit zdravý vývoj
jedince a zabránit rozvoji poruch chování. Dětské domovy mají povinnost poskytovat
dětem obdobnou péči jako poskytují rodiče. Mají zabezpečit zejména jejich výchovu,
vzdělání a také sociální rozvoj. Poskytují svým chovancům ubytování, stravu, oděvy,
školní pomůcky a také hradí náklady spojené se vzděláním, léčbou a dopravou. Na
základě rozhodnutí ředitele jim mohou být také hrazeny náklady spojené s rekreací,
kulturou či sportem. V dětských domovech jsou děti umístěny v rodinných skupinách,
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jejichž počet se pohybuje mezi 2 až 6. Skupina je složena z 6 až 8 dětí většinou různého
pohlaví a věku. Chovanci jsou do skupin zařazeny s ohledem jak na jejich výchovné
a vzdělávací potřeby, tak i na potřeby zdravotní. Děti z dětských domovů navštěvují
školní zařízení, které nejsou jejich součástí (Zákon č. 109/2002 Sb.).
Pro lepší představení toho, jak vlastně dětské domovy fungují, jsem se rozhodla
uvést krátký popis struktury a fungování Dětského domova Planá, který jsem navštívila
v rámci dotazníkového šetření pro tuto práci. „Dětský domov Čtyřlístek, Planá je domov
rodinného typu s kapacitou 32 dětí, které zde žijí ve čtyřech rodinných skupinách. Jedná
se o osmičlenné heterogenní skupiny. Péči o děti v každé skupině zajišťují dva kmenoví
vychovatelé, kteří se ve službě pravidelně střídají. Zajišťují veškerou přípravu dětí do
školy, vyplnění jejich volného času, dodržování hygienických i sociálních návyků, jinými
slovy plní funkci rodičů. V noci zajišťují bezpečnost dětí noční vychovatelky, které mají
na starosti veškeré osobní prádlo dětí a zároveň zajišťují ranní odchody dětí do školky,
školy, učiliště i na praxi. Dále v domově pracují dvě asistentky výchovy, které pečují
o nezletilé matky, které u nás žijí spolu se svými dětmi“ (DD Planá, 2013). Podle tohoto
popisu uvedeného na webových stránkách dětského domova Planá, tam tedy chovanci
žijí v několika skupinách, do nichž jsou řazeny děti různého pohlaví i věku, o něž se
vždy stará ta samá dvojce vychovatelů, která zajištěje jejich všechny potřeby.

2.3

Příchod do dětského domova

Ročně přijde do dětských domovů několik set nových chovanců. V loňském školním
roce činil počet příchozích do těchto ústavů 974 dětí a mladistvých. Nejpočetnější
skupinou příchozích byly děti navštěvují ZŠ, kterých přišlo 644, tedy 66 procent.
Příchozích navštěvujících SŠ bylo 64 (7 %). Zbytek, tedy 266 dětí (27 %), tvořily děti,
které nebyly ve školním věku. I zde se ukazuje, že častěji přichází do ústavní péče
chlapci než dívky. Podíl chlapců na nových příchodech byl 53 % (519 chlapců) a podíl
dívek činil 47 % (455 dívek), což znamená, že dívek přišlo do dětských domovů o 7 %
méně. To je dokonce větší rozdíl, než u počtu dívek a chlapců v dětských domovech.
(MŠMT, 2012).
Podle statistik Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy jsou děti do dětských
domovů nejčastěji umisťovány na základě soudního rozhodnutí s ústavní výchovou. Ve
školním roce 2011/2012 se jednalo o 3755 chovanců (84 %). Na základě předběžného
opatření bylo do tohoto typu ústavu umístěno 267 jedinců (6 %) a pouze 8 dětí (0,2 %)
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bylo do dětského domova přijato na žádost rodičů. Početnou skupinu však tvoří děti,
které jsou v dětském domově na základě dobrovolně prodlouženého pobytu, tedy
z vlastního rozhodnutí. Z vlastní vůle zůstalo v dětském domově 421 chovanců, což je
10 procent (MŠMT, 2012).
Podle Ministerstva vnitra lze chovance v institucionální péči rozdělit na
4 skupiny. První skupinou jsou děti, které osiřely. Další skupinu tvoří děti s výchovnými
problémy a třetí skupinou jsou děti, které se podílely na kriminální činnosti, poslední
skupinu pak tvoří děti ohrožené, které pochází ze sociálně slabých rodin a u nichž je
vyšší riziko sociálně patologických jevů (MV ČR, 2007, s. 2-3). Právě ty jsou
nejpočetnější skupinou v dětských domovech.
Z výsledků šetření, které bylo uskutečněno pro tuto práci vyplývá, že 25 %
dotázáných chovanců je v dětském domově z důvodu zanedbané péče rodičů, 21 %
z důvodu špatné majetkové situace rodičů, 7 % z důvodu psychického, nebo fyzického
týrání a pouze 2 % chovanců uvedlo, že důvodem je smrt rodičů. 8 % důvod svého
umístění do dětského domova neznalo. Zbylých 39 % nechtělo důvod umístění do
dětského domova sdělit. Skupina dětí, které důvod umístění do pěstounské péče odmítly
sdělit, nijak významně nelišila, od skupiny dětí, které na důvod sdělily.
Obecně existuje hned několik hlavních důvodů, které vedou k umístění dětí do
dětských domovů. Jsou jimi „ (…) nezvládnutá výchova, zneužívání a týrání dětí,
trestná činnost rodičů, alkoholismus rodičů (zneužívání drog rodiči se jako příčina
umístění dítěte do DD obejvují sporadicky), nízká sociální úroveň rodiny (objevuje se
ovšem velmi často jako sekundární příčina), prostituce matky a osiření“ (Vocilka,
1999). Tyto závěry ve velké míře korespondují se závěry MVČR a také s výsledky
tohoto šetření. Ukazuje se tedy, že zanedbání péče rodičů je nejčastějším důvodem pro
umístění do ústavní péče, naopak smrt rodičů dítěte je důvodem marginálním.

2.4

Odchod z dětského domova

Jak už bylo řečeno v kapitole 2.1.1 po dovršení plnoletosti musí chovanci opustit dětský
domov. Dětské domovy mají své metody, jak děti na odchod z ústavu do normálního
života připravit. Mnoho z nich provozuje tzv. cvičný byt, kde si děti mohou vyzkoušet,
co obnáší bydlení mimo domov. Pro zmírnění přechodu slouží i instituce Dům na půl
cesty, která pomáhá lidem, kteří se snaží (znovu) zapojit do běžného života. Domy na
půl cesty pomahájí zabraňovat například tomu, aby děti po ukončení ústavní péče
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páchaly kriminální činy. Jejich úspěšnost není nijak vysoká. Z analýz Ministerstva
vnitra vyplývá, že 39 % dětí, které opustily ústavní péči mezi lety 1995 a 2004 a využily
služeb Domu na půl cesty, se dopustilo nějaké trestné činnosti. Děti, které služeb
nevyužily, spáchaly trestný čin v 56 % případů (MV ČR, 2007, s. 5).
Ve školní roce 2011/2012 opustilo tento typ ústavní péče 1104 jedinců. Nejčastěji
se jedná o mladé dospělé, kteří nabyli plnoletosti a již dále nemusí setrvávavat v ústavní
péči. V minulém roce počet těchto mladých dospělých činil 942 jedinců, tedy
85 procent. Podíl dětí, které byly podmínečně umístěny mimo zařízení, byl 3 %
(37 dětí). Zbylých 122 dětí opustilo dětské domovy, jelikož byly umístěny do náhradní
rodinné péče. Do pěstounské péče bylo svěřeno 109 dětí (10 %). Pouze 13 dětí, tedy
méně než jedno procento dětí ze všech odchozích, bylo svěřeno do adoptivní péče
(MŠMT, 2012).

2.5

Deprivační syndrom jako riziko ústavní péče

Ústavní péče je nejvyužívanější formou péče o děti, jejichž rodiče se o ně nemohou
nebo nechtějí postarat. Jako taková ale sebou nese určitá rizika pro vývoj dítěte.
Nejzávažnějším z nich je deprivační syndrom.
Pojem deprivační syndrom, v literatuře označuje jev, který lze pozorovat
v dětských domovech (ale nejenom tam), při němž může dojít k tomu, že se absence
mateřské péče negativně projeví na psychickém či fyzickém vývoji dítěte (Kern, 1999,
s. 133). Kvůli tomu, že u dítěte nejsou uspokojovány základní psychické potřeby jako
například emoční podpora čí náklonnost, tedy není dobře alternována emocionální
funkce rodiny, tak jak byla popsána v kapitole 1.2, může dojít k narušení správného
psychického, ale i fyzického vývoje dítěte (Kern, 1999, s. 133). U psychického vývoje
může být nepříznivě ovlivněn rozvoj motoriky, rozvoj řeči či inteligence a deprivované
děti v dospělosti často nejsou schopny vytvořené pevné citové vazby (Kern,
1999, s. 133).
Jako ukázka silného deprivačního syndromu může sloužit případ dívky, která byla
do 2 let vychovávána v ústavní péči. Dívka, která opouštěla dětský domov, byla podle
výstupních vyšetření retardovaná až o jeden rok, ale další vyšetření při pobytu
v rodinném prostředí ukázala, že během několika let byla dívka schopna své vrstevníky
ve vývoji dohnat (Kern, 1999, s. 133). Tento příklad tedy demonstruje, jaký vliv na
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jedince může mít nekvalitní ústavní výchova. Takovéto dopady může mít i nekvalitní
rodinná péče.
Případ této dívky však také ukazuje některé následky ústavní péče mohou být
zmírněny a v některých případech je lze zcela eliminovat. Například stereotypní chování
či poruchy stravování, kterými trpěly silně deprivované děti, se po umístění dítěte do
rodinné péče významně zlepšují (Browne, 2009, s. 17). Zároveň ale děti, které prošly
ústavní péčí, i po několikaletém umístění v rodinné péči problematičtěji navazují vztahy
se svými vrstevníky, což uváděly, jak děti samotné, tak i jejich učitelé a matky z rodin,
do nichž byly děti umístěny (Hodges, 1989, s. 87).
Deprivační syndrom však není nevyhnutelným následkem ústavní péče. Pokud je
práce vychovatelů a jiných pracovníků dobře odváděna, riziko rozvinutí tohoto jevu je
sníženo. Bylo definováno hned několik obecných zásad, které by měly zabránit vzniku
deprivačního syndromu: dítě by mělo být podněcováno s ohledem na jeho věk, mělo by
si utvářet citové pouto k vychovatelům, dítěti by mělo být umožněno vyzkoušet si
sociální role a v neposlední řadě také nepodněcovat dítě bezvýznamně, jelikož pak
z nich nebude moci čerpat v budoucnu (Langmeier, 2011, s. 330). Pokud bude dítěti
zabavena hračka v případě, že nic neprovedlo, tak ve chvíli, kdy mu bude zabavena jako
trest za neposlušnost, se dítě pravděpodobně ze situace nepoučí.

3 Metodologie výzkumu
3.1

Data

S ohledem na problematické navazování vztahů dětí z ústavní péče v pozdějším životě,
na které poukazují některé studie a zároveň také s ohledem na to, že chovanci ústavní
péče mají pouze omezenou zkušenost s rodinným prostředím, které ovlivňuje jejich
smýšlení o budoucím rodinném životě, jak bylo uvedeno v kapitole 1.2.2, jsem se
rozhodla zaměřit svoje šetření na rodinné plány dětí, které prošly ústavní péčí.

3.1.1 Cíle práce a hypotézy
Cílem této bakalářské práce je ilustrovat rozdíly v rodinných aspiracích dětí z dětského
domova a dětí z klasických rodin. Motivací k zaměření se právě na tuto konkrétní oblast
je, že děti z dětského domova mají absenci rodinného prostředí, které je hlavním
zdrojem, z nějž děti čerpají představy o budoucím rodinném životě, a možnost toho, že
- 14 -

Bakalářská práce
díky deprivaci mateřského péče nebudou schopni navazovat natolik pevné vztahy jako
děti z klasických rodin. Tyto aspekty se mohou projevit na jejich plánech ohledně jejich
vlastního rodinného života.
Oblast rodinných plánů dětí z dětského domova již byla zkoumáná pomocí
kvalitativního výzkumu v rámci diplomové práce „Postoje k manželství a rodičovství
u mladých lidí, jež prošli ústavní výchovou“ (Pletková, 2009). Rozhodla jsem se proto
nepřímo navázat na tento výzkum dotazníkovým šetřením, které poskytuje data s vyšší
reliabilitou. Dalším důvodem byla také možnost porovnání výsledků s výsledky
výzkumů u dětí z klasických rodin, což umožní zjistit, zda se liší rodinné aspiarce dětí
z dětského domova a z klasických rodin.
Vzhledem k tomu, že nebylo v mých silách uspořádat rozsáhlé šetření u dětí
z dětského domova a zároveň u dětí z rodin, vyhledala jsem výzkumy, které jsou
relevantní z hlediska tématu, metodologie a cílové skupiny respondentů. Tyto datasety
jsem s mým datasetem vzhledem k odlišnostem nespojovala, nicméně jejich výsledky
byly komparovány.
Pro další postup je nutné definovat následující pojmy: rodinné aspirace,
nakloněnost rodinnému životu a tradičnost rolí. Pojmem rodinné aspirace se rozumí
soubor představ a plánů dětí o jejich budoucím rodinném životě, který je složen
z oblasti partnerské a reprodukční. V tomto šetření budou měřeny pomocí následujících
charakteristik: vlastnosti ideálního partnera, plánování vstupu do manželství, důvody
pro dřívější vstup do manželství, plánovaný počet dětí, věk při narození prvního dítěte
a přijatelnost alternativ k přirozenému početí. Nakloněnost k rodinnému životu je
definována tím, zda plánuje vstoupit do manželství, zda plánuje mít děti a kolik jich
plánuje mít. Tradičními rolemi je míněno rozdělení rolí v rodině tak, že muž je
živitelem rodiny a žena zastává roli pečovatelky o potomky.
Vzhledem k povaze šetření jsem stanovila několik hypotéz, které výsledky šetření
potvrdí, nebo vyvrátí. Hypotézy jsou následující:
Hlavní hypotéza:
- Děti z klasických rodin mají odlišné rodinné aspirace od dětí z dětského domova.
Dílčí hypotézy:
- Děti, které přišly do ústavní péče v raném věku, budou méně nakloněny rodinnému
životu než ty, které přišly do ústavní péče později.
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- Děti, které prošly ústavní péčí, budou méně nakloněny rodinnému životu než děti
z klasických rodin.
- Děti z rodin budou ženám a mužům přisuzovat tradiční role spíše než děti z dětských
domovů.

3.1.2 Základní soubor
Základním souborem mého výzkumu jsou děti ve věku 15 a více let, které jsou
v současné době umístěny v dětském domově. Tuto věkovou skupinu jsem vybrala
z důvodu, že v tomto období života začínají mladiství navazovat partnerské vztahy,
s čímž přichází i utváření základních plánů týkajících se budoucího rodinného života.
Jak již bylo uvedeno ze statistik MŠMT vyplývá, že ve školním roce 2011/2012 bylo
v dětských domovech 1854 dětí nad 15 let (MŠMT, 2012).

3.1.3 Výzkumný nástroj
Výsledná analýza vychází ze čtyř datových zdrojů: vlastního kvantitativního šetření,
výzkumu Mladá generace (1997) a dvou šetření uspořádaných studenty ISS FSV UK
v rámci kurzu Praktika z kvantitativního výzkumu (2006, 2011).
Výzkum „Mladá generace“ byl uskutečněn v roce 1997. Tento výzkum byl
zaměřen na zmapování postojů mladých lidí k manželství a rodičovství. Zkoumanou
populací byli svobodní mladí lidé ve věku 18 – 29 let. Pro potřeby komparace jsem se
však rozhodla datový soubor zmenšit tak, aby obsahoval pouze osoby ve věku 18 – 21
let, což je bližší mému výběrovému souboru. Takto upravený soubor pak čítá 529
respondentů. Šetření s názvem „Životní aspirace a plány“, ze kterého pochází druhý
datový soubor, bylo uskutečněno v roce 2006 a zajišťovali jej studenti kurzu Praktika
z kvantitativního výzkumu I. na ISS FSV UK. Cílovou skupinou byli studenti 3. ročníků
středních škol a tomu odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Soubor obsahuje
odpovědi 819 respondentů. Dalšími využívanými daty jsou data z šetření „Aspirace
a sny“, které v roce 2011 rovněž uskutečnili studenti kurzu Praktika z kvantitativního
výzkumu I. na ISS FSV UK. Cílová skupina byla shodná s šetřením „Životní aspirace
a plány“. Celkový počet respondentů v šetření byl 903.
Vlastní šetření bylo prováděno pomocí samovyplňovacího dotazníku, který
sestával ze čtyř tematických okruhů, jimiž bylo: partnerství, manželství, rodičovství
a genderové role. Tyto okruhy jsou stěžejními tématy v oblasti rodinných vztahů. Část
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otázek vycházela z výzkumů Mladá generace (1997) a výzkumů studentů FSV UK
v rámci kurzu Praktika z kvantitativního výzkumu I. (2006, 2011), aby mohly být
posléze výsledky komparovány. Finální dotazník čítal 88 proměnných, z nichž některé
budou vstupovat do analýzy přímo a některé pomohou pouze při interpretaci výsledků.
Část se sociodemografickými proměnnými byla rozšířena o proměnné jako je věk při
přijetí do ústavní péče nebo kontakt s rodiči. Po dokončení dotaníku, byla provedena
pilotáž v mikulovském dětském domově. Toto šetření proběhlo v lednu 2013 a účastnilo
se jej 5 respondentů.

3.1.4 Sběr dat mého šetření
V prosinci 2012 jsem oslovila několik desítek dětských domovů po celé České republice
s žádosti o spolupráci na dotazníkovém šetření. Oporou pro šetření byl Rejstřík škol
a školských zařízení. Z 30 ústavů, které o spolupráci měly zájem, bylo vybráno 11
dětských domovů1 s ohledem na velikost obce, v níž se ústav nacházím a lokalizaci
dětského domova tak, aby bylo zastoupeno co nejvíce regionů ČR.
Samotný sběr dat probíhal během ledna a února roku 2013. Původně bylo
plánováno, že všechny vybrané dětské domovy navštívím osobně. Při komunikaci
s řediteli dětských domovů jsem se však rozhodla, že bude lepší, pokud dotazníky do
části ústavů zašlu, vyplní je s dětmi vychovatelé a pak mi je zašlou zpět. Důvodem
tohoto rozhodnutí, bylo zjištění, že v některých domovech nebude možné dotázat
všechny děti najednou, jelikož jejich děti mají odlišný denní program a jen zřídka bývají
všechny v domově v tu samou dobu. Tento fakt by pak snížil celkový počet
respondentů. Dalším důvodem bylo také to, že vzhledem k omezenému množství
financí, by nebylo možné zajistit data z celé České republiky, což by snížilo kvalitu
výběrového souboru. Domnívám se, že na kvalitě dat se to, že dotazníky byly
vyplňovány za mé nepřítomnosti, neprojevilo nepříznivě. Naopak jsem zaznamela fakt,
že dotazníky, které mi byly zaslány, obsahovaly menší množství nevyplněných
odpovědí. Tento fakt přičítám tomu, že vychovatelé mají u dětí větší autoritu a zároveň
se děti nebojí zeptat v případě, že by nějaké otázce zcela nerozumněly. Výsledkem je
tedy to, že děti vyplňují dotazníky více pečlivě.

1

Selekce musela být provedena s ohledem na omezené finanční prostředky šetření a moje časové

možnosti.
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Ředitelé dětských domovů souhlasili, že mohou být dotázány všechny děti této
věkové kategorie. Návratnost dotazníků byla 90 %, a to z důvodu, že některé děti
nebyly v době sběru dat přítomny v dětském domově, jejich zdravotní stav nedovoloval,
aby se šetření zúčastnili a několik dětí odmítlo dotazník vyplnit.
Po dokončení sběru dat, byla data převedena do elektronické podoby a očištěna.
Z datové matice byli vyřazeni respondenti, jejichž odpovědi nabývaly podezřelých
hodnot2. Zároveň byli vyřazeni také respondenti, jejichž věk byl nižší než 15 let. Po
očištění dat čítá soubor 127 případů (96 %), což je dostačující počet vzhledem ke
značné specifičnosti základního souboru.

3.1.5 Charakteristika dětských domovů
Dotazníkového šetření se účastnilo 11 dětských domovů, které se nachází po celé České
republice. Podíl respondentů na celkovém počtu dotázaných v šetření se ve většině
dětských domovech pohybuje mezi 8 % - 14 %. Výjimku tvoří dětský domov Semily,
jehož podíl je pouze 3 procenta. Největší počet respondentů pochází z dětského domova
Dolní Počernice, z něhož je 14 % dotázaných. Žádný z dětských domovů, nebyl
dominantní vzhledem k počtu vyplněných dotazníků, což snižuje možné zkreslení
výsledků.
Dětské domovy v tomto šetření vytváří tři skupiny podle jejich kapacity. První
skupinou jsou domovy s kapacitou do 30 dětí, z nich pochází 20 % respondentů.
Nejvíce dotazaných, tedy 46 % pochází z domovů střední velikosti, které mají kapacitu
31 – 44 chovanců. Z velkých dětských domovů, které poskytují přístřeší více než 45
dětem, pochází zbylých 34 % respondentů. Ani zde nebyla žádná ze skupin dominantní,
což opět snižuje riziko zkreslení.

2

Jednalo se například o respodenty, kteří vyplňovali ve všech otázkách první nabízenou možnost.
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Tabulka 1: Seznam dětských domovů účastnících se mého šetření, jejich kapacita, počet
repondentů a jejich procento v mém šetření
ID
Absolutní
Dětský domov
Kapacita
%
DD
počet
1
DD Semily
16
4
3,0%
2
DD Jablonné v Podještědí
48
11
8,3%
3
DD Nová Ves u Chotěboře
32
16
12,1%
4
DD Ústí n.L. Severní terasa
48
16
12,1%
5
DD Dolní Počernice
59
18
13,6%
6
DD Strážnice
24
12
9,1%
7
DD Budkov
32
10
7,6%
8
DD Telč
24
10
7,6%
9
DD Melč
40
11
8,3%
10 DD Mariánské lázně
32
10
7,6%
11 DD Planá
32
14
10,6%
Celkem
132
100,0%

3.1.6 Charakteristika souboru
V následující části budu popisovat základní charakteristiky souboru, které jsou
relevantní vzhledem k základnímu souboru a také zkoumané oblasti.
Jednou ze základních charakteristik výběrového souboru byl rok narození, který
indikoval věk respondenta. Interval roků narození, který respondenti uváděli, byl od
roku 1988 do roku 1998. Výběrový soubor obsahuje 6 % patnáctiletých dětí, 27 %
šestnáctiletých dětí, 24 % sedmnáctiletých dětí, 24 % osmnáctiletých dětí, 9 %
devatenáctiletých dětí a 11 % dětí starších dvaceti let.
Další charakteristikou bylo pohlaví respondenta. V datové matici je 45 % chlapců
a 55 % dívek. Převažující počet dívek neodpovídá situaci, kterou popisují statistiky. (viz
kapitola 2.4). Ačkoliv by se nabízelo celý soubor převážit, rozhodla jsem se rozdíl
pouze zohlednit při interpretaci výsledků, a to vzhledem k nižšímu počtu respondentů.
Typ školy, kterou dotázaní navštěvují, byl také sledovanou charakteristikou.
Nejvíce dětí ve výběrovém souboru navštěvuje střední odborné učiliště, a to 56 procent.
Základní školu navštěvuje 33 % a střední průmyslovou/odbornou školu navštěvuje
9 procent. Pouze 3 % dětí navštěvují gymnázia, nebo vyšší odbornou školu.
Respondenti utvářejí 3 skupiny na základě velikosti jejich bydliště, tedy umístění
dětského domova. V obci s méně než 2 000 obyvatel žije 17 % dotázaných. Největší
podíl respondentů (56 %) pochází z obcí, které mají 2001 až 50 000 obyvatel. Zbylých
27 % obyvatel žije ve větších městech, které mají více než 50 000 obyvatel.
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Sledovanou

charakteristikou

byla

také

národnost

respondentů.

Většina

respondentů uváděla, že je české národnosti, a to celých 86 %. Početnou skupinou byli
také respondenti romské národnosti, kterých bylo 9 %. Mezi respondenty se objevili
také respondenti národnosti slovenské (3 %), maďarské (1 %) a bulharské (1 %).
Domnívám se, že však tyto počty nemusí zcela reflektovat realitu, jelikož Romové se ne
vždy ke své národnosti hlásí, jak může být například pozorováno při porovnání
výsledků ze Sčítání lidu (2011 - 13150 Romů) (ČSÚ, 2011) a odhadů (2006 – 150 000
až 300 000 Romů), kterými disponuje vláda ČR (Úřad vlády ČR, 2006).
Vzhledem ke zkoumané oblasti jsou relevatní všechny charakteristiky, které
udávají respondentům kontakt a zkušenost s rodinou či jinou rodinnou péčí, tedy zda se
dítě zná se svými rodiči, zda se s nimi pravidelně setkává, nebo jestli bylo umístěno
v pěstounské péči. V souboru 91 % dotázaných zná své biologické rodiče a 70 % z nich
je s nimi i v kontaktu (61 % za všech dotázaných). Oproti tomu pouze 13 % zná rodinný
život prostřednictvím umístění v pěstounské péči.
Poslední důležitou zjišťovanou charakteristikou v šetření byl věk při přijetí do
ústavní péče. Pouze 1 respondent byl v ústavní péči od narození. Mezi 1 a 4 rokem
života přišlo do ústavní péče 13 % dětí a mezi 5 a 9 rokem 24 %. Nejvíce dětí však do
dětské domova přišlo ve věku 10 až 14 let, a to 44 procent. Po patnáctém roku bylo do
ústavní péče přijato 19 % dětí. I tato charakteristika udává zkušenost dítěte s rodinou
péčí.

3.2

Metody analýzy

Analýza dat byla prováděna z části pomocí neparametrického dvouvýběrového t-testu,
který pomohl odhalit, zda existuje významný statistický rozdíl v mediánech
u jednotlivých skupin. Neparametrický t-test byl zvolen z toho důvodu, že zkoumané
proměnné byly ordinálního charakteru.
Další procedurou bylo provádění korelační analýzy, která pomáhá odhalit
souvislosti mezi jednotlivými proměnnými. K analýze byl využit Spearmanův korelační
koeficient vzhledem k tomu, že data nebyla kardinálního charakteru a také proto, že
tento korelační koeficient zachycuje i nelineární vztahy (Hendl 2006, s. 257). Všechny
zkoumané proměnné byly testovány na souvislost s následujícími proměnnými: pohlaví,
věk, velikost bydliště, věk při přijetí do DD, typ navštěvované školy, zda má pravidelný
kontakt s rodiči, zda má vztah, zda měl vztah, jak dlouho trvá současný vztah a jak
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dlouho trval nejdelší vztah. Pokud není uvedeno jinak, významná souvislost mezi
proměnnými nebyla prokázána.
Ne všechna data byla dostupná pro srovnání výsledku pro děti z dětských domovů
a dětí z klasických rodin. Kde není uvedeno srovnání s daty za děti z klasických rodin,
tam nebyla data dostupná, a tudíž je nebylo možné porovnat.
Všechny analýzy byly prováděny na 95% intervalu spolehlivosti.

4 Rodinné aspirace
4.1

Partnerství

Partnerský vztah je základem manželství, což je jeden z hlavních důvodů pro zařazení
oblasti do šetření. Respondenti, kteří se šetření zúčastnili, jsou ve věku, kdy jedinci
začínají navazovat první partnerské vztahy a začínají zjišťovat, co od partnera
očekávají. S prvními takovými vztahy také začíná uvažování o tom, zda v budoucnu
vstoupit do manželského svazku či založit rodinu. Základ partnerství se může v každé
společnosti i společenské epoše lišit. „V našem kulturním okruhu a v naší době je hlavní
podmínkou partnerství zamilovanost, tedy zvláštní stav vědomí, v němž jsme
s partnerem fascinováni a idealizujeme si ho“ (Matoušek, 2003, s. 59). Tento stav
později přeroste v určité pouto mezi partnery, které se stává základem pro manželský
svazek. V následující části se budu zabývat tím, zda respondenti mají, nebo měli
partnerský vztah, jak je pro ně takový vztah důležitý a jak si představují ideálního
partnera.

4.1.1 Vztahy respondentů
V době šetření měla téměř polovina respondentů (49 %) vztah. Nejvíce respondentů
uvádělo, že tento vztah trvá déle než 1 rok, a to 43 procent. Téměř pětina respondentů
uvedla, že tento vztah trvá méně než rok (21 %) a méně než půl roku (13 %). Vztah,
který trval méně než měsíc mělo 23 % rospondentů. Délka vztahu byla ovlivněna pouze
věkem respondenta a typem školy, který navštěvuje, což není nijak překvapivé, jelikož
starší lidé získávají zkušenosti v této oblasti již delší dobu a je přirozené, že i jejich
vztahy trvají déle.
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Tabulka 2: Vztah a jeho délka u dětí z dětských domovů v době šetření
%

Celkové N

Mám vztah
Méně než měsíc

49%
23%

127

Méně než půl roku
Méně než rok
Více než rok

13%
21%
43%

61

Zajímavé však je, že výsledky ukázaly slabou souvislost mezi tím, zda má
respondent v současné době vztah a tím, kdy byl přijat do ústavní péče. Děti, které byly
umístěny do ústavní péče v nižším věku, častěji neměly v době šetření partnera, což
může poukazovat na problematické navazování vztahů, které se projevuje při delším
umístění respondenta v dětském domově.
Pokud odhlédneme od vztahů, které respondenti měli v průběhu šetření, tak
zjistíme, že většina (94 %) z nich již má nějaké zkušenosti se vztahem. Nejdelším
vztahem byl pro 27 % respondentů vztah, který trval méně než 1 měsíc, pro 21 % to byl
kratší než půlroční vztah a pro 22 % to byl kratší než roční vztah. Nejvíce respondentů
(39 %) uvádělo, že jejich vztah trval déle než jeden rok. I zde se projevila očekávaná
souvislost mezi věkem respondenta, typem školy a délkou nejdelšího vztahu.
Tabulka 3: Vztah a jeho délka u dětí z dětských domovů v celém jejich životě
%

Měl/a jsem vztah.
Méně než měsíc
Méně než půl roku
Méně než rok
Více než rok

94%
19%
21%
22%
38%

celkové N
127

117

Výsledky analýzy ukázaly, že vztahy jsou pro 36 % dotázaných jedinců
nezbytnou součástí jejich života a život si bez partnera neumí představit. Většina
z respondentů, a to 61 procent, však vnímala vztah jako důležitý, přesto by nemusela
partnera mít za každou cenu. Zbylá 3 % uvedla, že nechtějí mít vztah. Vyšší důležitost
vztahu byla asociována s tím, že dotázaný měl v době šetření vztah. Neukazuje se tedy,
že by děti z dětských domovů nechtěly navazovat vztahy. Většina z nich totiž vnímá
vztah jako součást svého života.
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4.1.2 Ideální partner
Pod pojmem ideální partner se nejen pro každého člověka, ale zároveň také pro různé
skupiny lidí, skrývají různé vlastnosti a charakteristiky člověka, se kterým by chtěli
strávit významnou část svého života. Vlastnosti, které od partnera vyžadujeme jsou
často ovlivněny vlastnostmi rodiče opačného pohlaví, kdy může být tento rodič, jak
předobrazem ideálního partnera, tak také naopak (Matoušek, 2003, s. 58). Ideálem může
být například milující matka, která vždy povzbudí svého potomka, odstrašujícím
případem například matka alkoholička, která zapomíná vyzvedávat děti ze školy. Děti
z dětských domovů tento předobraz mnohdy vůbec nemají, častěji však rodiče nebyli
právě ideálními vzory, což ovlivní smýšlení dětí o vlastnostech jejich budoucího
partnera.
Dotázané děti z dětského domova shledaly, že nejdůležitější3 vlastností je
u partnera to, aby byl zodpovědný a měl smysl pro rodinný život, což poukazuje na to,
že zastávají spíše konzervativní prorodinné hodnoty. Zodpovědnost u partnera byla
velmi důležitá, nebo spíše důležitá pro 95 % z nich a smysl pro rodinný život pro 92 %
z nich. Dále byla pro respondenty důležitá tolerantnost partnera a smysl pro humor,
přičemž obě charakteristiky takto označilo 94 %, ovšem nižší procento dotázaných je
označilo jako velmi důležité v porovnání s prvními dvěmi charakteristikami. Jako
důležité pak hodnotily přizpůsobivost, finanční zabezpečení partnera a také jeho
ctižádostivost. Naopak nejméně důležitou charakteristikou se ukázal být vzhled
partnera. Pouze 55 % děti vnímalo jako důležitou fyzickou krásu.

3

Pořadí vlastností bylo sestaveno dle průměrného hodnocení daných vlastností, nikoliv celkového

procenta respondentů, kteří odpověděli, že je pro ně vlastnost důležitá. Otázka byla hodnocena pomocí
čtyřbodové škály, kde 1 bylo „Rozhodně důležité“ a 4 „Rozhodně nedůležité“.
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Tabulka 4: Důležitost vlastností u ideálního partnera pro děti z dětských domovů

Zodpovědnost
Smysl pro rodinný život
Tolerantnost
Smysl pro humor
Přizpůsobivost
Finanční zajištění
Ctižádostivost
Fyzická krása

Pořadí

Průměrné
hodnocení

Velmi
důležité

Spíše
důležité

Celkové N

1
2
3
4
5
6
7
8

1,30
1,46
1,55
1,55
1,79
1,92
2,01
2,36

77%
66%
53%
51%
34%
36%
25%
17%

18%
26%
41%
43%
55%
40%
55%
38%

122
121
119
117
121
122
115
121

Fyzická krása však byla jedinou vlastností, u které se významně lišily odpovědi
chlapců a dívek. Ačkoliv dobrý vzhled partnerky byl důležitý pro 67 % chlapců,
důležitost této charakteristiky vnímalo pouze 46 % dívek, tedy o 11 % méně. Tento
výsledek však není nijak překvapivý, jelikož i muži v jiných studiích vnímali vzhled
partnerky jako důležitý častěji než ženy, což je vysvětlováno tím, že přitažlivot je
podvědomně vnímána jako jeden z ukazatelů schopnosti porodit zdravé dítě (Matoušek,
2003, s. 58). Ukázalo se také, že to, zda měl jedinec v době šetření vztah, je asociováno
s vyšší důležitostí ctižádostivosti a to, zda jedinec již někdy měl vztah, je asociováno
s vyšší důležitostí smyslu pro humor. Vyšší důležitost přizpůsobivosti častěji vnímají
děti, které jsou na nižším vzdělávacím stupni. Jinak jsou děti z dětských domovů
ohledně názorů na vlastnosti ideálního partnera vcelku homogenní skupinou.
Zajímavé však je, že se představy o partnerovi liší u dětí z klasických rodin, které
se účastnily šetření Aspirace a sny (2011) a u dětí z dětského domova, které se účastnily
mého šetření. Děti z dětského domova častěji vyhledávaly u partnera smysl pro rodinný
život, naopak děti z klasických rodin mu přikládaly významně menší důležitost.
Nejdůležitější pro ně byla zodpovědnost (důležitá pro 96 %), stejně jako pro děti
z dětských domovů, a tolerantnost (důležitá pro 98 %). Následoval smysl pro humor
(důležitý pro 97 %) a smysl pro rodinný život, který označilo 39 % z klasických rodin
jako důležitý a 50 % jako spíše důležitý. Oproti tomu celých 66 % dětí z domova
uvádělo, že je pro ně tato vlastnost velmi důležitá a 26 % ji uvedlo jako spíše důležitou.
Další charakteristikou, která měla odlišnou důležitost pro děti z dětských domovů a pro
děti z rodin, bylo finanční zajištění a ctižádostivost. Těmto charakteristikám přikládali
větší důležitost také děti z dětských domovů. Finanční zajištění vidělo jako důležité
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76 % chovanců, oproti 64 % dětem z rodin. Ctižádostistivost shledalo jako důležitou
pouze pro 66 % dětí z rodin, oproti 80 % dětí z dětského domova. Tyto odlišnosti lze
vysvětlit tím, že rodiče dětí, které jsou v ústavní výchově nebyli předobrazem ideálního
rodiče. V mnohých případech jejich rodiče zanedbávali péči o své potomky, fyzicky své
potomky týrali či utratili většinu peněz za návykové látky či například výherní
automaty. Právě tyto děti vyhledávají vlastnosti, které se spořádaným rodiným životem
souvisí, jako je právě zodpovědnost a smysl pro rodinný život, jelikož právě ty jejich
rodičům chyběly.
Tabulka 5: Důležitost vlastností u ideálního partnera pro děti z z rodin
Pořadí

Průměrné
hodnocení

Velmi
důležité

Spíše
důležité

Celkové N

1
2
3
4
5
6
7
8

1,39
1,40
1,61
1,75
1,85
2,19
2,24
2,32

66%
62%
43%
39%
26%
14%
17%
6%

31%
36%
54%
50%
63%
57%
47%
60%

901
900
898
900
897
901
896
893

Zodpovědnost
Tolerantnost
Smysl pro humor
Smysl pro rodinný život
Přizpůsobivost
Fyzická krása
Finanční zajištění
Ctižádostivost

Zdroj: Institut sociologických studií, Aspirace a sny, 2011

4.2

Manželství

Manželství je instituce, která v naší společnosti tvoří základ rodiny. V posledních
několika desítkách let však můžeme pozorovat pokles jeho významnosti pro mladé
generace, které stále častěji nechtějí do manželství vstoupit, což se odráží v nižší míře
sňatečnosti (ČSÚ, 2012, s. 9). V kontextu poklesu významu sňatků bude zajímavé
sledovat, jaký názor na manželství zastávají děti z dětských domovů, a zda je v souladu
s těmito novými trendy či nikoliv.

4.2.1 Vnímání manželství
Děti z dětských domovů v kvalitativním šetření vnímaly vysokou hodnotu manželství
a mezi jeho výhody řadily například pevnější pouto mezi partnery, nevýhodou může být
podle dotázaných například problematický rozchod partnerů (Pletková, 2009, s. 54).
V tomto šetření se však ukazuje, že ačkoliv většina respondentů (59 %) vnímala
jako nejlepší pro svůj život uzavřít sňatek, 34 % dotázaných vnímá jako nejlepší
variantu pro svůj život žít se stálým partnerem bez sňatku. V porovnání s dětmi z rodin,
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které se zúčastnily šetření Mladá generace (1997), o 23 % méně z nich hodnotí jako
nejlepší variantu žít s partnerem bez sňatku, a naopak o 28 % více upřednostňuje sňatek
uzavřít. Ukazuje se tedy, že na rozdíl od dětí z rodin dotázané děti z dětských domovů
vnímají soužití mimo manželství jako plnohodnotnou alternativu k manželskému životu.
Z dat také vyplývá, že ti, kteří chtějí vstoupit do manželství spíše považují jako
šťastnější ty lidi, kteří v manželství žijí. Obecně skeptičtější přístup k manželství může
být důsledkem nepříjemných zkušeností s manželstvím rodičů. Dále také, jak již bylo
uvedeno v kapitole 2.5, děti, které prošly ústavní péčí, mohou mít v budoucím životě
problémy navazovat pevné vazby, tedy i vytvářet závazky mezi něž manželství
rozhodně patří.
Tabulka 6: Ideální varianta soužití pro děti z dětských domovů a děti z rodin
Děti z DD (N=125)
Děti z rodin (N=527)
Žít bez partnera.

6%

3%

Žít s partnerem bez sňatku.
34%
11%
Žít s partnerem v manželství.
59%
87%
Zdroj: Data za děti z rodin - Sociologický ústav, Mladá generace, 1997
Respondenti, kteří vnímají manželství jako nejlepší variantu pro jejich budoucí
život, uváděli také v kolika letech by do manželsví chtěli vstoupit. Pouze zlomek
respondentů uváděl, že by chtěl vstoupit do manželství již před 20 rokem života (3 %).
Ve věku 20 – 24 let by do manželství chtělo vstoupit 30 % dotázaných dětí.
Nejpočetnější skupinou byli respondenti, kteří plánují uzavřít sňatek ve věku 25- 29 let
(55 %), tedy dříve než je průměrný věk při prvním sňatku v ČR, který je 30 let u žen
a 32 let u mužů (ČSÚ, 2012, s. 9) . Tyto závěry korespondují i s poznatky kvalitativního
šetření, v němž respondenti také zmiňovali, že by chtěli uzavřít manželství kolem
25. roku života (Pletková, 2009, s. 68). Pouze 12 % respondentů by chtělo uzavřít
sňatek po 30 roku života. Tyto tendence jsou ovšem vcelku pochopitelné, jelikož děti
z dětských domovů v drtivé většině neplánují po středoškolském stupni pokračovat
ve studiu, tím pádem nastupují dříve do práce, což se může promítnout právě i do
posunutí jiných významných životních mezníků jako je například vstup do manželství.
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4.2.2 Okolnosti vstupu do manželství
Okolnosti a důvody pro vstup do manželství se různí případ od případu. Může to být
touha po založení rodiny, jistota stálého partnera, tradičnost instituce manželství
a v některých případech také snaha o zlepšení finanční situace.
Jak ukázaly výsledky, tak nejdůležitějším důvodem pro vstup do manželství je
podle dotázaných dětí z dětského domova jistota stálého partnera. Jakožto důležitou ji
ohodnotilo 62 % dětí a průměr hodnocení byl 1,434. Vyšší důležitost tohoto důvodu
byla asociována s zvětšující se velikostí bydliště. Druhým významným důvodem bylo
založení rodiny s průměrným hodnocením 1,70, které jako důležité označilo 86 %.
Zlepšení finanční situace bylo třetím nejdůležitějším důvodem. Označilo ho jako
důležitý 76 % dotázaných a průměrné hodnocení bylo 1,86. Nejméně důležité byla pro
respondenty tradičnost manželství, kterou označilo jako důležitou 61 % z nich a jeho
průměrné hodnocení bylo 2,23. Tento fakt koresponduje s tím, že manželství pro děti
z dětských domovů není jedinou alternativou.
V životě jedince existují také situace, které mohou vstup do manželství urychlit.
Nejčastěji to byl dlouhodobý vztah, který by urychlil vstup do manželství u 86 %
respondentů. Podstatně méně respondentů by vstoupilo do manželství dříve kvůli
těhotenství partnerky (59 %). Urychlení vstupu do manželství z důvodu těhotenství
souviselo s delším vztahem. Vysvětlením je to, že pokud vztah trvá delší dobu, tak
partneři vědí, že je vztah kvalitní, a proto pro ně není problém vstoupit do manželství
dříve, jelikož věří, že by k tomu stejně došlo. Nejméně respondentů by vstoupilo do
manželství dříve z důvodu potřeby finančního zajištění (37 %). Výsledky analýzy
ukázaly souvislost mezi dřívějším vstupem do manželství z důvodu potřeby finančního
zajištění a nižším stupněm plánovaného vzdělání. Vysvětlením může být fakt, že
vědomí o budoucím nižším platu, který je spojen s nižším vzděláním, nutí respondenty
uvažovat o manželství také jako o možném finančním polepšení vzhledem k tomu, že
dojde ke spojení jejich platu s partnerovým.
Zajímavé je, že pouze u potřeby finančního zajištění jako důvodu k uspíšení
vstupu do manželství je významný rozdíl v odpovědích dětí z domovů a dětí
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z klasických rodin. Větší část dětí z domovů uvedla, že právě potřeba finančního
zajištění by uspíšila jejich vstup do manželství. Rozdíl v procentech činil celých 22
procentních bodů. Vzhledem ke zhoršeným finanční podmínkám dětí, které opustí
ústavní péči je však tento názor pochopitelný.
Jak bylo uvedeno v předcházejícím odstavci urychlením vstupu do manželství by
pro většinu z nich byl dlouhodobý vztah s partnerem. Odpovědi na to, jak dlouho by
spolu měli partneři být ve vztahu než dojde ke svatbě se však liší. Pouze zlomek
dotázaných si myslí, že dostačující dobou je období kratší než rok (3 %). Dostačující
dobou je pro 14 % z nich alespoň rok a pro stejné procento alespoň dva roky. Alespoň
tříletý vztah je dostačující pro 21 %. Pro 22 % z dotázaných je takovým vztahem vztah
trvající alespoň čtyři roky, ale nejpočetnější stupinou jsou ti, kteří jsou přesvědčeni, že
by spolu partneři měli být ještě déle než čtyři roky (26 %). Ukazuje se tedy, že dotázané
děti preferovaly, aby vztah před vstupem do manželství byl co nejdelší. Výsledky také
naznačují, že mezi vyšším věkem a s tím spojeným vyšším stupněm navštěvované školy
existuje souvislost s delším vztahem před vstupem do manželství. Zároveň byla delší
doba před vstupem do manželství asociována s tím, že respondentem byla žena. O tom,
že vztah by měl trvat déle než 4 roky před vstupem do manželství je přesvědčeno 33 %
dívek a pouze 17 % mužů.
Tabulka 7: Dostačující délka vztahu před vstupem do manželství u dětí z dětského
domova, dívek z dětského domova, chlapců z dětského domova a dětí z rodin
Děti z DD
(N=122)

Dívky z DD
(N=70)

Chlapci z DD
(N=52)

Děti z rodin
(N=886)

Méně než rok
Alespoň 1 rok

2%
14%

3%
10%

2%
19%

2%
19%

Alespoň 2 roky

14%

10%

19%

33%

Alespoň 3 roky

21%

23%

19%

26%

Alespoň 4 roky

22%

21%

23%

13%

Více než 4 roky
26%
33%
17%
6%
Zdroj: Data za děti z rodin– Institut sociologických studií, Životní aspirace a plány, 2006
Pokud srovnáme výsledky respondentů z dětských domovů a z klasických rodin,
můžeme si povšimnout, že největší část dětí z rodin, které se zúčastnily šetření Životní
aspirace a plány (2006), shledává jako dostatečnou dobu soužití partnerů před
uzavřením manželství alespoň 2 roky, což je podstatně kratší doba, než jakou
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označovala největší část respondentů z dětských domovů. Tento fakt lze vysvětlit tím,
že děti z dětských domovů problematičtěji navazují pevné vazby, a tak potřebují více
času než se rozhodnou pro svatbu.

4.2.3 Rozvod
Rysem současné české společnosti je narůstající počet rozvodů (Rozvodovost, 2012).
Rozvody se tak stávají stále větším tématem v oblasti manželského soužití, a proto jsem
se v analýze zaměřila i na tuto část manželského života.
Dotázané děti z dětských domovů jsou v porovnání s dětmi z klasických rodin
vyhraněnější vůči ukončení manželství, zejména pokud se týká potomků. Polovina
z nich (51 %) soudí, že rozvod by neměl být nikdy lehký pokud jsou již manželé
přivedli na svět potomka, aby se udrželo rodinné prostředí pro děti. Tento názor zastává
pouze 32 % dětí dotázaných v rámci výzkumu Mladá generace (1997). Jen zlomek
z nich (2 %) si také myslí, že by rozvod měl být zakázán. Tento názor zastává 11 %
dotázaných z dětského domova. Naopak více dětí z klasických rodin si myslí, že by
rozvod neměl být jednoduchý ani v případě bezdětného manželství, a to 30 %, což je
v porovnání s dětmi z dětských domovů, z nichž tento názor zastává 17 % dětí,
podstatně více.
Tabulka 8: Postoj k rozvodu u dětí z dětského domova a dětí z rodin
Děti z DD
Děti z rodin (N=526)
(N=120)
Rozvod by měl být jednoduchou
22%
37%
záležitostí.
Jsou-li v rodině děti, rozvod by
51%
32%
měl být nesnadný.
Rozvod by neměl být snadnou
17%
30%
záležitostí pro žádné manželství.
Rozvod by měl být zakázán.
11%
2%
Zdroj: Data za děti z rodin - Sociologický ústav, Mladá generace, 1997

4.3

Rodičovství

Již v první kapitole této práce bylo řečeno, že rodina má ve společnosti reprodukční
funkci a zajišťuje pokračování lidského druhu. Ačkoliv se dnes projevují trendy jako je
například snižování počtu dětí narozených dětí (ČSÚ, 2012, s. 18), mít děti je pro lidi
velmi důležité (Šamanová, 2010, s. 2). Právě proto mě zajímalo, jak tuto oblast života
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vnímají děti z dětských domovů. V této kapitole tedy budou shrnuty jejich plány
ohledně počtu dětí, věku při početí či podmínkám početí.

4.3.1 Plánované děti
Z výsledků analýzy vyplývá, že plány ohledně rodičovství dotázaných dětí z dětského
domova se trochu liší od plánů dětí z rodin, které se účastnily šetření Životní aspirace
a plány (2006). Většina dětí v obou souborech plánuje v budoucnosti na svět přivést
potomka – 94 % dětí z rodin a 89 % dětí z dětských domovů. I přesto, že se jedná
o rozdíl pouhých 5 procentních bodů, byl tento rozdíl statisticky významný. To, že
respondent rozhodně plánuje mít v budoucnu děti je asociováno zejména s tím, že měl
v době šetření partnera. Ukazuje se, že 76 % těch, kteří vztah měli, rozhodně plánují mít
potomka, oproti 43 %, které partnera neměly. Vysvětlením může být to, že tito
respondenti mají po svém boku někoho, komu důvěřují, a proto je snazší si pro ně
představit, že by mohli mít potomka.
Tabulka 8: Plánování potomků u dětí z dětských domovů, dětí z domovů s ohledem na
to, zda mají vztah, a dětí z rodin.

Rozhodně ano

Děti z DD
(N=127)

Má vztah - děti z
DD (N=62)

Nemá vztah děti z DD
(N=65)

17%

76%

43%

Děti z rodin
(N=758)

94%
Spíše ano
75%
16%
43%
Spíše ne
8%
5%
11%
6%
Rozhodně ne
3%
3%
3%
Zdroj: Data za děti z rodin– Institut sociologických studií, Životní aspirace a plány, 2006
Ačkoliv je ale podíl těch, kteří děti plánují potomky vysoký, pouze polovina
ze všech dotázaných si myslí, že lidé, kteří nemají děti, vedou prázdný život (47 %), což
naznačuje, že pro velkou část respondentů nebudou děti jediným zdrojem naplnění.
Ukazuje se však, že budou tím hlavním zdrojem, jelikož 98 % respondentů uvedlo, že
sledovat, jak děti rostou je největším štěstím v životě.
Při srovnání počtu dětí, které plánují dotázané děti mít, byly zaznamenány větší
rozdíly až při vyšším počtu plánovaných dětí. Nejzmiňovanějším počtem dětí
u chovanců dětských domovů byly dvě děti, které plánuje mít 75 % z nich (děti
z rodin – 69 %). Jednoho potomka plánuje mít 17 % z nich (děti z rodin – 14 %) a více
jak tři potomky plánuje 8 % z nich (děti z rodin – 18 %). Z kvalitativního šetření
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vyplývá, že se respondenti z dětských domovů obávají, že jedno dítě by bylo
rozmazlené, na druhou stranu vychovávat více než dvě děti shledávají jako náročné
(Pletková, 2009, s. 70).
Věk pro početí prvního potomka se u respondentů z dětských domovů soustředí
kolem 25. roku. Při návštěvě domovů jsem se setkala s dvěmi respondentkami (2 %),
které již prvního potomka měly Prvního potomka ve věku nižším než 20 let chtěli pouze
dva respondenti ze všech. Mezi roky 20 a 24 by si prvního potomka přálo 31 %
respondentů a mezi 25 a 29 by chtělo přivést na svět potomka dokonce 50 %
dotázaných. Po 30 roce života by chtělo prvního potomka pouze 16 % z nich. Vzhledem
k tomu, že věk matky při prvním porodu se pohybuje kolem 27 let (u mužů bude tento
věk vyšší) (ČSÚ 2009), i zde si můžeme povšimnout lehkého snížení věku při tomto
životním mezníku, podobně jako při plánovaném věku vstupu do manželství.
Komunikační partneři při kvalitativních rozhovorech zmiňovali při otázce na ideální věk
pro početí potomka 25 let, a to z důvodu, že dříve by ještě neměli dostatečné zázemí
k jeho výchově (Pletková, 2009, s. 70).

4.3.2 Co je nutné, než budu mít dítě
Jak již bylo zmíněno na konci minulé kapitoly, před tím, než si lidé pořídí potomka, se
většinou snaží zajistit si určitou úroveň života. Mezi ty patří například bydlení, stabilní
příjem, ukončené vzdělání či sňatek. Respondenti z dětského domova uváděli při
rozhovorech zejména první tři výše zmíněné a zároveň žádný z nich však neuvedl jako
nutnost k početí potomka sňatek (Pletková, 2009, s. 69).
Pro mé respondenty bylo pro založení rodiny nejdůležitějším to, aby byli
finančně samostatní, což bylo podstatné pro 98 % z nich s průměrným hodnocením
1,225. Na druhou stranu v porovnání s ostatními podmínkami, které byly součástí
otázky, jim nepřijde natolik důležité, aby měli zároveň zajištěnou určitou pozici
v zaměstnání, jelikož průměrné hodnocení bylo 2,03 a jako důležité to zmínilo jen 70 %
respondentů. Ačkoliv metodologický přístup v šetření Životní aspirace a sny (2006) byl
značně odlišný, dovolím si pro srovnání uvést, že i děti z klasických rodin uváděly
ekonomickou samostatnost jako nejdůležitější podmínku pro založení rodiny. Jako
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velmi důležité vnímaly i to, aby byli partneři v dlouhodobém vztahu, což bylo důležité
pro 92 % z nich (průměrné hodnocení 1,42), a sdíleli rozhodnutí o početí potomka, které
jako podstatné shledalo 93 % respondentů (průměrné hodnocení 1,35). V porovnání
s důležitostí pevného partnerské vztahu je zajímavé, že se zde ukazuje stejně jako
u Pletkové, že manželství není klíčové pro početí potomka. Jeho důležitost spatřuje
pouze 61 % respondentů a s průměrným hodnocením 2,16 je nejméně důležitou
podmínkou pro založní rodiny v očích mých respondentů. V porovnání s ostatními
zmíněnými podmínkami se ve středu umístila možnost samostatného bydlení, která je
důležitá pro 84 % (průměrné hodnocení 1,62), a ukončené vzdělání, které je nutností
před početím pro 82 % (průměrné hodnocení 1,58). Jak je tedy z výsledků patrné,
respondenti si uvědomují nejen finanční stránku výchovy potomka, ale jsou také
přesvědčeni, že je nutné, aby se dítě narodilo do pevného svazku i přesto, že to nemusí
být nutně svazek manželský.
Tabulka 9: Důležitost následujích znaků pro založení rodiny u dětí z dětských domovů

Finanční samostatnost
Sdílení rozhodnutí o
narození dítěte s
partnerem
Dlouhodobý vztah s
partnerem
Možnost
samostatného bydlení
Ukončené vzdělání
Dosažení určité
pozice v kariéře
Manželství

Pořadí

Průměrné
hodnocení

Velmi
důležité

Spíše
důležité

Celkové N

1

1,22

80%

18%

125

2

1,35

73%

21%

121

3

1,42

66%

26%

121

4

1,58

61%

22%

122

5

1,62

65%

17%

123

6

2,03

33%

36%

121

7

2,16

31%

30%

122

Již zmiňovaná nižší důležitost manželství pro založění rodiny se ukazuje také na
v tom, že pouze 15 % dotázaných by v případě otěhotnění (případně otěhotnění
partnerky) situaci vyřešilo svatbou a následným porodem. Variantu porodu bez sňatku
volilo 35 %, což je značný rozdíl. Interupci by podstoupilo 12 % z nich. Zbylí
respondenti nevěděli, jak by situaci vyřešili. Tuto otázku pokládali také výzkumníci ve
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výzkumu Mladá generace (1997), v němž 39 % respondentů uvedlo, že by si partnera
vzalo a pouze 7 % uvedlo, že by bylo pro porod bez sňatku. Pro interupci se přiklonilo
stejné procento respondentů jako v v mém šetření.

4.3.3 Alternativy k početí potomka přirozenou cestou
Vzhledem k tomu, že neschopnost přivést na svět potomka přirozenou cestou, je velkým
tématem ve společnosti, rozhodla jsem se tomuto tématu ve své analýze věnovat.
Dalším důvodem byla také úvaha, že děti, které poznaly život v ústavní péči budou mít
jiný přístup k adopci či pěstounské péči jako možnosti k rodičovství. Tato domněnka se
však potvrdila pouze částečně.
Ze srovnání výsledků mého šetření a šetření Aspirace a sny (2011) vyplývá, že
dotázané děti z dětských domovů a děti z rodin přistupují stejně k adopci. Tu by využilo
v případě neplodnosti 67 % dětí z dětských domovů a 66 % dětí z rodin. Souhlas s touto
možností byl u dětí z dětských domovů asociován s tím, zda měl respondent ve svém
životě zkušenost s partnerským vztahem, a s pohlavím. Nakloněny jí byly spíše dívky,
kterých jich s adopcí souhlasilo o 21 % více.
Tabulka 10: Postoj k adopci u dívek a chlapců z dětských domovů
Souhlas s adopcí
Nesouhlas s adopcí

Dívky z DD (N=62)
77%
23%

Chlapci z DD (N=54)
56%
44%

Dotázaní chovanci byli více přístupní možnosti vzít si děti do pěstounské péče,
když 48 % z nich uvedlo, že by ji jako alternativu využilo. To samé uvedlo pouze 22 %
dětí z rodin, což je významný rozdíl. Naopak děti z rodin byly více nakloněny využití
umělého oplodnění, a to celým 73 %, což je o 19 % více než u dětí z dětských domovů.
Jedním z možných vysvětlení těchto výsledků je to, že právě díky své zkušenosti
z ústavní péče by neplodnost využili k pomoci dětem, které jsou ve stejné situaci jako
byli oni sami. Zároveň jsou se situací v dětských domovech seznámeni, a proto nemají
vůči dětem v nich předsudky či nemají obavy ohledně jejich vychování.

4.4

Role v rodině

Poslední oblastí, která byla do analýzy zařazena, je oblast rozdělení rolí v rodině. Pro
osvojení určitých rolí v prokreační rodině je stěžejní to, jakou zkušenost máme z rodiny
orientační (Matoušek, 2003, s. 63). Například dcery submisivních matek mají tendence
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zachovat toto mocenské rozložení i v rodině prokreační. To koresponduje s výsledky
studií, o nichž jsem se zmiňovala v kapitole 1.2.2. V této kapitole bych se však více než
na mocenské role zaměřila na to, koho vidí děti z dětských domovů jako živitele rodiny
a koho jako pečovatele o děti. Vzhledem k tomu, že děti z dětských domovů mají často
pouze omezené zkušenosti z rodin orientačních, může se ukázat, že se jejich pohled
na jednotlivé role odlišuje.

4.4.1 Finance a rozhodování
První skupinou rolí jsou role spojené s finančním zajištěním rodiny a rozhodováním. Je
zajímavé, že v porovnáním s výsledky z šetření Aspirace a sny (2011), se odpovědi
mých respondentů a respondentů z rodin prakticky nelišily. Dotázaní respondenti
z dětských domovů jsou toho názoru, že muž by měl být živitelem rodiny, a to buď sám
(56 %), nebo společně se ženou (43 %). To, že by měla být životelem rodiny žena si
myslí pouhé jedno procento. S touto otázkou souviselo pohlaví respondenta. Chlapci
spíše volili jako živitele rodiny muže a dívky spíše oba partnery. Hospodaření s penězi
by ale mělo být zastáváno jak ženou, tak mužem bez rozdílu podle většiny mých
respondentů (78 %). Názor, že hospodařit s penězi by měla pouze žena zastávalo 15 %
respondentů a pouze muž 16 % z nich. S hospodařením s penězi souvisí i nakupování do
domácnosti, což je podle respondentů činnost, o níž by se měli oba partneři také rovným
dílem (69 %). Nakupování bylo ženskou doménou pouze pro 20 % dotázaných.
Podobně odpovídali respondenti i na to, kdo by měl rozhodovat v zásadních rodinných
záležitostech. I zde většina (85 %) uváděla, že by se na tom partneři měli podílet
rovným dílem. Avšak v případě, že se na rozhodování měl podílet pouze jeden partner,
tak 10 % uvádělo, že to má být muž a 5 % uvedlo, že by to měla být žena. I zde se
objevuje souvislost mezi odpovědí a pohlavím respondenta. Muži uváděli, že
rozhodovat by měl spíše muž a naopak. V této oblasti byl tedy částečně opuštěn
patriarchální model, kdy muž stál v čele rodiny. Pro děti z dětských domovů, kde bylo
šetření prováděno, bylo však nemyslitelné, aby žena byla tou, kdo rodinu zajišťuje po
finanční stránce.

4.4.2 Péče o domácnost
Péče o domácnost byla po staletí doménou žen a z výsledků plyne, že dotazovaní
z dětských domovů toto tradiční rozdělení rolí ve většině případů ctí. Většina z nich je
- 34 -

Bakalářská práce
přesvědčena, že by žena měla v domácnosti zastávat uklízet (60 %), prát a žehlit (77 %).
Polovina respondentů je také přesvědčena, že by žena měla i vařit (49 %), ale významná
část je přesvědčena, že by to měli dělat oba partneři rovným dílem (42 %). Jediné, co
respondenti uváděli jako doménu mužů, bylo provádění oprav rozbitých věcí, což
uvedlo celých 93 % z nich. Starost o domácnost je tedy podle dětí z dětského domova
spíše záložitostí žen, což odpovídá tradičnímu rozdělení rolí v domácnosti. Výjimku
tvoří pouze opravy rozbitých věcí, což je ale tradičně mužská výsada.

4.4.3 Péče o děti
Poslední oblastí byla péče o děti. Ta tradičně také spadá do kompetencí matky, ale
v poslední době můžeme zaznamenat nárůst otců, kteří jsou například místo matek
na rodičovské dovolené.
Jen 3 % dětí z dětského domova byla přesvědčena, že na rodičovské dovolené by
měl být muž. Nejpočetnější skupinou byli ti, kteří odpověděli, že na rodičovské
dovolené by měla být žena (39 %). V porovnání s odpověďmi dětí z rodin v šetření
Aspirace a sny (2011), je to o 21 % méně. Část dětí z dětských domovů byla také
přesvědčena, že o dítě by se měl starat ten, kdo vydělává méně peněz (22 %), což je
o 16 % méně než u dětí z rodin. Zároveň je zajímavé, že děti z rodin vůbec neuváděly,
že by měl s dětmi zůstat ten, kdo k nim má lepší vztah. Ovšem z odpovědí dětí
z dětských domovů je zřejmé, že 36 % z nich se kloní právě k této možnosti. To může
být vysvětleno tím, že děti z dětských domovů si mohou mnohem více uvědomovat, jak
je důležité, aby bylo dítě vychováváno v milujícím prostředí, jelikož ony samy to ve
většině případů nezažily.
Drobnější úkoly jako je ukládání dětí k spánku, by podle respondentů měli dělat
spíše oba partneři rovným dílem (77 %). Pouze 5 % si myslí, že by to měl dělat muž
a 18 %, že by to měla dělat žena. Ačkoliv činnosti spojené s chystáním dětí do školy by
podle většiny měly spadat do kompetencí obou partnerů (66 %), je zřejmé, že častěji než
u ukládání dětí k spánku, by měla přípravu do školy zajišťovat žena (28 %).
V této oblasti si tedy můžeme povšimnout toho, že dotázané děti, spíše než
tradiční rozložení rolí, preferují spíše, aby se o děti staral rodič, který má k dětem lepší
vztah, či oba bez rozdílu.
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5 Závěr
Stěžejní hypotézou celé práce byla hypotéza, že děti z klasických rodin mají odlišné
rodinné aspirace od dětí z dětského domova. Tato hypotéza byla potvrzena vzhledem
k tomu, že dotázané děti z dětských domovů volily spíše prorodinné vlastnosti
u partnera, plánovaly spíše žít tzv. „na hromádce“, než vstoupit do manželství, méně
často plánovaly mít děti, plánovaný počet dětí jen zřídka kdy překročil dvě děti, děti
z dětských domovů byly více nakloněny adopci a méně umělému oplodnění jako
alternativám přirozeného početí. Při komparaci výsledků byla potvrzena i hypotéza, že
děti, které prošly ústavní péčí, budou méně nakloněny rodinnému životu než děti
z klasických rodin. K tomuto závěru jsem došla na základě již zmíněných odlišností,
kterými bylo plánování vstupu do manželství, plánování potomků a jejich počet. Třetí
hypotéza byla, že děti, které přišly do ústavní péče v raném věku, budou méně
nakloněny rodinnému životu než ty, které přišly do ústavní péče později. Ta byla
zamítnuta. Šetření naznačuje, že děti z dětských domovů jsou, alespoň v oblasti
rodinných aspirací, relativně homogenní skupinou a jejich odpovědi nebyly nějak
významně asociovány s žádnou z vybraných charakteristik, tedy ani s věkem přijetí do
ústavní péče. Zamítnutí této hypotézy naznačuje, že determinantem odlišností není
délka pobytu, ale pobyt samotný. Poslední hypotézou bylo, že děti z rodin budou ženám
a mužům přisuzovat tradiční role spíše než děti z dětských domovů. Tato hypotéza byla
přijatá pouze částečně, a to z toho důvodu, že děti z rodin a z dětských domovů měly
stejný postoj k tomu, kdo by měl být živitelem rodiny – muž, nebo oba partneři
navzájem- ale v otázce, kdo by měl být na rodičovské dovolené, se tyto skupiny
rozcházely. Děti z dětských domovů častěji preferovaly, aby se o děti staral partner,
který je má lepší vztah k dětem, na rozdíl od dětí z dětského domova, které
upřednostňovaly, aby se o děti starala žena. Vzhledem k tomu, že rodinné aspirace jsou
čerpány především z rodiny orientační, výsledky naznačují, že právě její absence spolu
s možnou sníženou schopností navazování pevných vazeb kvůli mateřské deprivaci, by
mohlo být příčinou těchto odlišností, jak již bylo uvedeno v práci.
Je nutné ale brát v potaz, že výsledky nelze plně zobecňovat. Aby tomu tak mohlo
být, bylo by nutné provést rozsáhlejší šetření, která by se zaměřovalo jak na
respondenty z dětských domovů, tak na respondenty z rodin. Díky jednotné
metodologii, výzkumnému nástroji, cílové skupině i době sběru dat, by pak bylo možné
dojít k výsledkům, které budou mít více reprezentativní. Je také nutné zohlednit fakt, že
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data mohou být zkreslená tím, že ne všechny oslovené dětské domovy měly zájem
o spolupráci. Výsledky by mohly být vychýleny, pokud by se aspirace dětí z domovů,
které šetření odmítly, systematicky lišily od mých respondentů.
I přes tyto skutečnosti jsou závěry práce přínosné, jelikož poskytují východiska
pro další rozsáhlejší výzkum, který by mohl výsledky potvrdit a dále rozšířit například
o porovnání ideálního věku pro vstup do manželství či početí dítěte, které v této práci
nebylo možné zahrnout do komparace z důvodů nedostatku dat. V neposlední řadě by
pak díky rozsáhlejšímu šetření bylo také možné stanovit, nakolik jsou tyto odlišnosti
způsobeny absencí rodinné péče a nakolik jinými činiteli - či na čem zakládají děti
z dětského domova své představy o budoucím rodinném životě.

Summary
This thesis named „Aspiration of Children from Children´s Homes“ focuses on family
plans and dreams of children from children’s homes. These children live out of natural
family environment, which is one of the first and most important agencies of
socialization and which is also source of ideas about future family life, as previous
studies focused on the similarity of plans of parents and their children confirmed. Main
goal of this thesis is to illustrate differences between family aspiration of children from
children’s homes and family aspiration of children from families. Survey was done in
eleven children’s homes situated in Czech Republic. Final dataset contains 127
respondents. These respondents represent various groups with regard to age, gender,
place of residence and the size of children’s home. Survey was divided into four main
groups of interest: relationship, marriage, parenthood and family roles. In questions
regarding partnership, the importance of relationship for respondent and his/her ideas
about perfect attributes of partner was emphasized. In questions regarding marriage,
attitudes towards marriage plans, ideal age for getting married and attitudes towards
divorce was examined. Similarly, I examined the parenthood, since I focused mainly on
planed number of children, ideal age for birth of first children or alternative ways of
having children. In last part I focused on which roles respondent considers as feminine
and which as masculine. I transformed data into electronic form and then I use SPSS in
order to analyze data using frequency and correlation analysis. Data were also compared
to datasets from three other surveys, which focused on similar topic, but respondents
were children from families. Mentioned surveys are: Mlada generace (1997) and two
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surveys conducted by students from ISS FSV UK – Zivotni aspirace a plany (2006) and
Aspirace a sny (2011). Comparison revealed that plans of children from children´s
home and children from families vary and children´s from children homes are less
inclined to future family life. Data shows that children from children´s homes plan less
to enter marriage and have children. They also plan to have fewer children. There is no
evidence on relationship between age at which respondent was institutionalized and his
family plans. It implies that children institutionalized earlier are not discriminated in
this area compared to children institutionalized in later age.

- 38 -

Bakalářská práce

Použitá literatura
BENSON, Mark J., Jeffry LARSON, Stephan M. WILSON a David H. DEMO. Family
of Origin Influences on Late Adolescent Romantic Relationships. Journal of Marriage
and Family. 1993, roč. 55, č. 3, s. 663-672. ISSN 00222445.
BRODY, Gene H., Kris MOORE a Dana GLEI. Family Processes during Adolescence
as Predictors of Parent-Young Adult Attitude Similarity. Family Relations. 1994, roč.
43, č. 4, s. 369-373. ISSN 01976664. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/585366
BROWNE, Kevin. The risk of harm to young children in institutional care.London:
Save the children, 2009. Dostupné z: http://www.crin.org/docs/The_Risk_of_Harm.pdf
ČABANOVÁ, Adéla. Klausova obrana dětí zviklala poslance. Lidové noviny. 14. 9.
2012. Dostupné z:
http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=06FF00D0F9AB-4D4F-8E2AE2FA88008068&q=&qt=&qsmpl=%FAstavn%ED+p%E9%E8e&qsr=%28%3D%22Ho
spod%E1%F8sk%E9+noviny%22+OR+%3D%22Lidov%E9+noviny%22+OR+%3D%
22Mlad%E1+fronta+DNES%22%29&qsc=&qa=
ČSÚ. Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 2011. Dostupné z:
http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_
bytu_2011
ČSÚ. Věk matky při narození dítěte se stále zvyšuje. 2009. Dostupné z:
http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/vek_matky_pri_narozeni_ditete_se_stale_zvysuje
ČSÚ. Vývoj obyvatelstva České republiky (2011). 2012, 63 s. Dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/6A002ECDC2/$File/400712.pdf
DD Planá - Jak žijeme. DD Planá [online]. [cit. 2013-03-24]. Dostupné z:
http://www.ddplana.cz/zivot.htm
DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie. Praha: Grada, 1999, 279 s. ISBN 80-7169-254-9.
ELKIN, Frederick. The Child and Society: The Process of Socialization. New York:
Random House, 1968, 121 s.
GÖKÇEN, Sinan. ERRC. Life Sentence: ERRC Research Finds Romani Children
Overrepresented in State Care. 2011. Dostupné z: http://www.errc.org/article/lifesentence-errc-research-finds-romani-children-overrepresented-in-state-care/3902
HAVLÍK, Radomír, Věra HALÁSZOVÁ a Jiří PROKOP. Kapitoly ze sociologie
výchovy. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 1996, 110 s. ISBN 80-86039-10-2.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat.
Praha: Portál, 2006, 583 s. ISBN 80-7367-123-9.
HEWSTONE, Miles a Wolfgang STROEBE. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2001,
776 s. ISBN 80-7367-092-5.
HODGES, Jill; TIZARD, Barbara. Social and family relationships of ex‐institutional
adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1989, 30.1: 77-97. Dostupné

- 39 -

Bakalářská práce

z: http://wardakhan.org/notes/Original%20Studies/Developmental%20Psychology/JillHodges-and-Barbara-Tizard.pdf
KERN, Hans et al. Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999, 287 s. ISBN 80-7367-1212.
LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Praha:
Karolinum, 2011, 400 s. ISBN 978-80-246-1983-5.
MARADOVÁ, Pavla. Dětský domov či pěstounská péče? Tak problém
nestojí. Strakonicko. 2011, č. 3. Dostupné z:
http://www.jihocesketydeniky.cz/archiv/strakonicko/2011_03.pdf
MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 2003, 161 s.
ISBN 80-86429-19-9.
MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 250 s. ISBN
80-86429-05-9.
MŠMT. Statistická ročenka školství 2011/2012: Výkonové ukazatele. 2012. Dostupné z:
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
MVČR. Hodnocení systému péče o ohrožené děti. 2007. Dostupné z:
http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti.aspx
PLETKOVÁ, Iveta. Postoje k manželství a rodičovství u mladých lidí, jež prošli ústavní
výchovou. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce PhDr.
Pavel Navrátil, Ph.D.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Romská národnostní menšina. Vláda České republiky [online].
2006 [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/mensiny/romskanarodnostni-mensina-16149/
Rozvodovost. ČSÚ. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost
STARRELS, Marjorie E. a Kristen E. HOLM. Adolescents' Plans for Family
Formation: Is Parental Socialization Important?. Journal of Marriage and Family. 2000,
roč. 62, č. 2, s. 416-429. ISSN 00222445. Dostupné z:
http://www.jstor.org/stable/1566749
STITH, Sandra M., et al. The intergenerational transmission of spouse abuse: A
meta‐analysis. Journal of Marriage and Family, 2000, 62.3: 640-654. Dostupné z:
http://www.jstor.org/stable/1566786
ŠAMANOVÁ, Gabriela. CVVM. Rodinné hodnoty a postoje k manželství. 2010.
Dostupné z:
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3802/f3/101080s_ov10
1221.pdf
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Praha: 1997, Karolinum, 353 s. ISBN
80-7184-317-2.
VOCILKA, Miroslav. Dětské domovy málo spolupracují s pediatry. Zdravotnické
noviny. 1999, č. 38.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.

- 40 -

Bakalářská práce
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších
zákonů.

Použité datové zdroje
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Aspirace a sny
2006 : [počítačový soubor] Praha Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd,
Univerzita Karlova [producent]. Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd,
Univerzita Karlova [archiv].
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Životní
aspirace a plány 2011 : [počítačový soubor] Praha Institut sociologických studií, Fakulta
sociálních věd, Univerzita Karlova [producent]. Institut sociologických studií, Fakulta
sociálních věd, Univerzita Karlova [archiv].
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Mladá generace 1997 : [počítačový soubor]
Praha: Sociologický ústav, Akademie věd ČR [producent]. Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR [archiv]. SDA - reg. č. 0096

- 41 -

Bakalářská práce

Seznam zkratek
ČR – Česká republika
ČSÚ – Český statistický úřad
DD – Dětský domov
ERRC – European Romani Right Centre
ISS FSV UK- Institut sociologických studií, Fakulta sociální věd, Univerzita Karlova
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky

Seznam příloh
Příloha č. 1: Dotazník
Příloha č. 2: Doporučující dopis z fakulty

- 42 -

Bakalářská práce

Přílohy
Příloha č. 1: Dotazník

Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd
Institut sociologických studií
Katedra sociologie

Dobrý den,
jsem studentkou 3. ročníku oboru Sociologie a sociální politika na FSV UK.
Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí mého výzkumu k bakalářské práci na
téma Rodinné aspirace dětí z dětského domova. Dotazník je určen mladým lidem ve
věku 15 a více let, kteří vyrůstají v dětském domově.
Chtěla bych Vás ujistit, že veškeré informace, které zde vyplníte, jsou anonymní
a budou sloužit pouze pro potřeby mého výzkumu. Při vyplňování dotazníku, prosím,
označte vždy pouze jednu možnost.
Velmi děkuji za vyplnění dotazníku.
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Aneta Weissová
Q01. Máte v současné době partnerský vztah?
1) Ano, mám.
2) Ne, nemám.
3) Vídám se s někým, ale vztah to není.
! Odpovídejte pouze v případě, že jste zaškrtl/a v předchozí otázce odpověď 1) !
Q02. Jak dlouho tento vztah partnerský trvá?
1)
2)
3)
4)
5)

Méně než týden.
Méně než měsíc.
Méně než půl roku.
Méně než rok.
1 rok a více.

Q03. Jak důležité je pro Vás mít partnerský vztah?
1) Vztah je pro mě velmi důležitý. Neumím si představit život bez partnera.
2) Vztah je pro mě důležitý, ale nemusím jej mít za každou cenu.
3) Nechci mít vztah.
Q04. Každý má nějaké představy o svém partnerovi. Ohodnoťte, prosím, do jaké
míry jsou podle Vás následující charakteristiky důležité:
a. Ctižádostivost
b. Smysl pro humor
c. Tolerantnost
d. Zodpovědnost
e. Přizpůsobivost
f. Finanční zajištění
g. Fyzická krása
h. Smysl pro rodinný život
i. Dobrý milenec (milenka)
j. Vzdělání

Velmi důležité
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Q05. Jak dlouho trval Váš nejdelší vztah?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Méně než týden.
Méně než měsíc.
Méně než půl roku.
Méně než rok.
1 rok a víc.
Nikdy jsem neměl vztah.
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Spíše důležité
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Spíše nedůležité
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nedůležité
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Q06. Kterou z následujících možností považujete pro svůj život za nejlepší?
1)
2)
3)
4)

Žít sám/sama bez stálého partnera.
Žít se stálým partnerem/partnerkou bez sňatku.
Žít s partnerem/partnerkou ”na zkoušku” a později uzavřít sňatek.
Uzavřít s partnerem/partnerkou sňatek bez předchozího života na zkoušku.

!Odpovídejte pouze v případě, že jste zaškrtl/a v předchozí otázce odpověď 3) a 4)!
Q07. V kolika letech byste chtěl/a vstoupit do manželství?
1)
2)
3)
4)
5)

Dříve než ve 20 letech.
Ve 20-24 letech.
Ve 25-29 letech.
Ve 30-34 letech.
Později než 35 letech.

Q08. Ohodnoťte, prosím, nakolik důležitým důvodem pro vstup do manželství je:

a.
b.
c.
d.

Rozhodně
důležité
1
1
1
1

Založení rodiny.
Jistota stálého partnera.
Tradičnost manželství.
Zlepšení finanční situace

Spíše
důležité
2
2
2
2

Spíše
nedůležité
3
3
3
3

Q09. Jak dlouhá doba od začátku vztahu je podle Vás dostatečná pro vstup do
manželství?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Méně než rok.
Alespoň 1 rok.
Alespoň 2 roky.
Alespoň 3 roky.
Alespoň 4 roky.
Více než 4 roky.

Q10. Které z následujících situací by uspíšily Váš vstup do manželství?
a. Těhotenství
b. Dlouhodobý vztah s partnerem/partnerkou
c. Potřeba finančního zajištění
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Ano
1
1
1

Ne
2
2
2

Rozhodně
nedůležité
4
4
4
4
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Q11. Který z následujících výroků nejlépe vystihuje Váš názor na rozvody?
1) Rozvod by měl být jednoduchou záležitostí.
2) Jsou-li v rodině děti, rozvod by měl být nesnadný, aby se udrželo rodinné prostředí
pro děti.
3) Rozvod by neměl být snadnou záležitostí pro žádné manželství.
4) Rozvod by měl být zakázán.
Q12. Ohodnoťte, prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky:
Rozhodně
Spíše
Spíše
Rozhodně
souhlasím
souhlasím nesouhlasím nesouhlasím
a. Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli
1
2
3
4
uzavřít sňatek.
b. Dítě může vychovat stejně dobře jen
1
2
3
4
jeden z rodičů jako oba společně.
c. Sledovat, jak děti rostou, je největší
1
2
3
4
radost v životě.
d. Mít děti znamená příliš velké omezení
1
2
3
4
svobody rodičů.
e. Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou
1
2
3
4
prázdný život.
f. Člověk může být šťastný, i když žije
1
2
3
4
sám bez partnera a bez dětí.
Q13. Plánujete mít v budoucnu děti?
1)
2)
3)
4)

Rozhodně ano.
Spíše ano.
Spíše ne.
Rozhodně ne.

!Odpovídejte pouze v případě, že jste zaškrtla v předchozí otázce odpověď 1) a 2)!
Q14. Kolik plánujete mít dětí?
1)
2)
3)
4)

1
2
3
4 a více

Q15. V jakém věku byste nejraději chtěl/a mít první dítě?
1) Dříve než ve 20 letech.
2) Ve 20-24 letech.
3) Ve 25-29 letech.
4) Ve 30-34 letech.
5) Později než 35 letech.
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Q16. K tomu aby si člověk založil rodinu, je podle Vás bezvýhradně nutné mít
zajištěné:
Určitě ano Spíše ano
Spíše ne
a. Finanční samostatnost, zajištění
1
2
3
b. Ukončené vzdělání
1
2
3
c. Dosažení určité pozice v kariéře
1
2
3
d. Manželství
1
2
3
e. Dlouhodobý vztah s partnerem
1
2
3
f. Sdílení rozhodnutí o narození dítěte
1
2
3
s partnerem
g. Možnost samostatného bydlení
1
2
3

Určitě ne
4
4
4
4
4
4
4

Q17. Představte si, že byste (u mužů Vaše partnerka) přišla v blízké době do jiného
stavu. Jak by pravděpodobně skončilo toto těhotenství?
1)
2)
3)
4)

sňatkem a porodem
porodem, ale bez sňatku
umělým přerušením těhotenství
nevím

Q18. V případě, že byste z nějakého důvodu nemohli mít vlastní děti přirozenou
cestou:
Spíše Ano
a. Pokusil/a bych se o adopci
1
b. Pokusil/a bych se o pěstounskou péči
1
c. Podstoupil/a bych umělé oplodnění
1
d. O děti bych se již žádným způsobem nesnažil/a
1
Q19. Ohodnoťte, prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky:
Rozhodně
Spíše
Spíše
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
a. Obecně vzato jsou ženatí muži a vdané
ženy spokojenější než svobodní.
b. Špatné manželství je lepší než žádné.
c. Je v pořádku, když lidé žijí spolu, aniž
by plánovali sňatek.
d. Je dobré, když lidé, kteří hodlají uzavřít
sňatek, spolu nejdříve žijí.
e. Manželství vždy omezuje osobní
svobodu muže a ženy.
f. Pokud muž a žena neplánují dítě, je
zbytečné uzavírat manželství.
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Spíše ne
2
2
2
2

1

2

3

Rozhodně
nesouhlasí
m
4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Q20. Kdo by podle Vás měl být na rodičovské dovolené (Rodičovská dovolená=
dovolená, kterou může čerpat jak matka, tak otec dítěte po ukončení mateřské
dovolené)?
1) Muž.
2) Žena.
3) Na pohlaví nezáleží. Jde o to, kdo má vyšší plat.
4) Na pohlaví nezáleží. Jde o to, kdo má lepší vztah k dětem.
Q21. Kdo by podle Vás měl být „živitelem rodiny“?
1) Rozhodně muž.
2) Spíše muž.
3) Oba rovným dílem.
4) Spíše žena.
5) Rozhodně žena.
Q22. Kdo by podle Vás měl v domácnosti zastávat následující činnosti?

Uklízet domácnost
Prát a žehlit
Vařit
Opravovat rozbité věci
Nakupovat
Hospodařit s penězi
Rozhodovat v zásadních
rodinných záležitostech
h. Ukládat děti k spánku
i. Chystat děti do školy
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Rozhodně
muž
1
1
1
1
1
1

Spíše muž

Spíše žena

2
2
2
2
2
2

Oba bez
rozdílu
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

Rozhodně
žena
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Q23. SEŘAĎTE, prosím, následující životní cíle podle toho, jak jsou pro Vás
důležité.
(1=Nejvíce důležitější, 10= Nejméně důležité)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

mít co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci
mít čas na vlastní zájmy a koníčky
mít zajímavou a užitečnou práci
žít pro svou rodinu a děti
mít úspěch a uznání
mít čas na přátele
mít hodně peněz a dobře si žít
žít klidně bez rizik a napětí
starat se o domácnost
pracovat na zahradě, upravovat (stavět) byt, dům
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S01. Vaše pohlaví:
1) Muž
2) Žena
S02. V jakém roce jste se narodil/a: _____________
S03. Jakou školu v současné době navštěvujete?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Základní škola
Střední odborné učiliště
Střední průmyslová škola
Gymnázium
Vyšší odbornou školu
Vysokou školu

S04. Jaké plánujete mít nejvyšší dosažené vzdělání?
1)
2)
3)
4)

Základní
Středoškolské bez maturity
Středoškolské s maturitou
Vysokoškolské

S05. Jaké je či bylo nejvyšší dosažené vzdělání:
Otce Matky
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Základní
Vyučení
Středoškolské s maturitou
Vysokoškolské
Nevím
S06. Vaše současné trvalé bydliště:
1)
2)
3)
4)
5)

vesnice (do 2000 obyvatel)
malé město ( 2001 - 50000 obyvatel)
větší město ( 50001 - 100000 obyvatel)
velkoměsto (100001 a více obyvatel)
Praha

S07. Jaká je vaše národnost?
1) Česká
2) Slovenská
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3) Romská
4) Jiná. Prosím vypište: _______________________________
S08. V kolika letech jste byl/a přijat/a do ústavní péče?
1)
2)
3)
4)
5)

Jsem v ústavní péči od narození.
1 – 4 roky.
5 – 9 let.
10 – 14 let.
Déle než v 15 letech.

S09. Byl/a jste v průběhu dospívání umístěn/a v pěstounské péči?
1) Ano.
2) Ne.
S10. Znáte se osobně se svými biologickými rodiči?
1) Ano.
2) Ne.
!Odpovídejte pouze v případě, že jste zaškrtla v předchozí otázce odpověď 1)!
S11. Jste s nimi v pravidelném kontaktu?
1) Ano
2) Ne
S12. Jaký je hlavní důvod Vašeho umístění do ústavní péče?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Neznám jej.
Rodiče zemřeli.
Špatná majetková situace rodičů.
Zanedbávání péče rodičů.
Psychické/ fyzické týrání.
Nechci jej uvést.
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Příloha č. 2: Doporučující dopis z fakulty
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