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Anotace: 

 Tato diplomová práce se věnuje vzdělávání a přípravou dětí z ústavní výchovy na 

samostatný ţivot. V teoretické části najdeme především okolnosti a příčiny pobytu dětí 

v ústavních zařízeních, funkce jednotlivých zařízení a také, jak se této přípravě jednotlivé 

organizace pro děti s nařízenou ústavní výchovou věnují. Nedílnou součástí je analýza 

jednotlivých nevládních organizací na území hlavního města Prahy, které děti v tomto směru 

vzdělávají a pomáhají jim s přechodem do samostatného ţivota. 

Praktická část se zaměřuje na jeden ze střednědobých  vzdělávacích projektů, který umoţňuje 

svým klientům vyzkoušet si úkoly patřící k samostatnému ţivotu v bezpečném prostředí, ještě 

neţ ústavní zařízení opustí. Praktickou část tvoří především kvalitativní výzkum provedený 

metodou rozhovoru, které vycházejí z cílů projektu. Výzkum zjišťuje znalosti a dovednosti 

klientů, které si během kurzu osvojili.  

 

Annotation: 

 This diploma thesis is dedicated to education and training of children in institutional 

care to independent life. In the theoretical part we can find especially the circumstances and 

causes why children have to stay in institutions, the functions of individual institutions, as 

well as the preparation of individual organizations for children in the institutional education 

pay. An integral part is an analysis of individual non-governmental organizations located in 

the capital city of Prague, which educate and assist children with the transition to independent 

life. The practical part is focused on one of the medium-term educational projects, which 

enables its clients to try out tasks belonging to independent life in a safe environment before 

leaving institutional care. The practical part consists mainly of quantitative research 

conducted by interview, based on objectives of the project. The research examines knowledge 

and skills of clients that they acquire during the course. 
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Úvod 

 

 K napsání této diplomové práce mě přivedl především zájem o cílovou skupinu, ke 

které je příprava na samostatný ţivot směřována a také dlouhodobá stáţ v jednom z projektů, 

který se takovou přípravou zabývá. Toto téma je zajímavé tím, ţe je velice různorodé. Kaţdý 

projekt, organizace, dětský domov nebo lektor můţe mít k práci s mládeţí připravující se na 

odchod z ústavního zařízení velice odlišný přístup. To dává prostor pro stále nové způsoby, 

jak dětem z ústavní výchovy pomoci zařadit se do společnosti bez větších potíţí a jak 

překonávat úskalí, která na ně čekají. Toto téma je aktuální neustále, ale aţ poslední řadu let 

je tato problematika více medializována a propagována, mladí lidé opouštějící ústavní 

výchovu mají také v současné době větší moţnosti v přípravě i pomoci v počátcích svého 

samostatného ţivota. 

 Cílem práce je podat poznatky o dětech před dosaţením zletilosti, které mají nařízenou 

ústavní výchovu, o jejich charakteristice, rodinách a moţnostech přípravy na odchod z 

ústavního zařízení.  

 Charakter soudobého literárního zpracování tohoto tématu je celkem pestrý. Vznikají 

nové práce, především akademické, provádějí se výzkumy, které se snaţí zjistit úspěšnost dětí 

z ústavní výhovy v samostatném ţivotě. Máme jiţ mnoţství literatury, která se zabývá 

výchovou v ústavních zařízeních nebo problematickou rodinou a způsoby práce s ní, ale jen 

málo textů spojuje tato témata do souvislostí a zabývá se přímo přípravou dětí na odchod 

z ústavního zařízení. 

 Diplomová práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a na praktickou. Teoretická 

část má celkem šest kapitol. První kapitola se zabývá rodinou obecně, orientační i 

reprodukční rodinou a jejími poruchami.  Ve druhé kapitole stručně přiblíţím osobnost 

mladistvých vychovávaných v ústavním zařízení a různá pojetími adolescence. Ve třetí 

kapitole se poté zaměřím na ústavní a ochrannou výchovou v České republice a zařazování 

dětí do ústavní výchovy. Čtvrtou kapitolu věnuji vzdělávání na samostatný ţivot přímo 

v ústavním zařízení, ale také volnočasovým aktivitám a školnímu prospěchu. Pátá kapitola 

bude pojednávat o ukončení ústavní výchovy, jeho procesu, systémovým moţnostem a 

úskalím v počátcích samostatného ţivota. Poslední, šestou kapitolou uzavřu teoretickou část 

popisem jednotlivých programů, které se věnují přípravou dětí z ústavní výchovy na odchod 

ze zařízení, přičemţ sem zahrnu také moţnosti, kde mohou klienti zpočátku bydlet – domy na 

půl cesty.  
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 Praktická část bude zkoumat, zda a na jaké úrovni si absolventi jednoho z kurzů (Ţivot 

nanečisto) osvojili vybrané znalostní, dovednostní a osobnostně sociální cíle projektu. V této 

části blíţe popíšu jmenovaný kurz a budu metodou rozhovoru zkoumat znalosti klientů, které 

následně vyhodnotím. 

 Ukončení ústavní výchovy (především z důvodu dosaţení zletilosti) povaţuji za velice 

náročnou ţivotní situaci, stejně tak počátky samostatného ţivota. Příprava na tuto ţivotní 

etapu by měla být kvalitní, dlouhodobá a za skutečné podpory. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
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1 Rodina dětí ţijících v ústavech 

 

 Odpovědi na otázky, proč je dítě umístěno v ústavní péči, jsou nejčastěji spojeny s 

problémy rodiny, i kdyţ důvody umístění se mohou velice lišit. Proto první kapitolu 

diplomové práce věnuji rodině, protoţe ji chápu jako místo, kde všechno začíná. Rodina (a 

s ní spojený domov) je místem, odkud dítě do ústavního zařízení přichází, a je tím 

nejdůleţitějším, co kaţdé dítě potřebuje.  

 

 Rodina je v ţivotě člověka nejdůleţitější sociální skupinou. Je to skupina osob 

spojených příbuzenským svazkem, skupina primární (člověk se do ní rodí) neformální a 

referenční. „Rodina je z hlediska rozvoje dětské osobnosti nejvýznamnější sociální skupinou. 

Dítě zde prostřednictvím určitého dospělého, obvykle matky, získává první informace o 

okolním světě. Mateřská osoba, resp. později celá rodina je nejen zdrojem jistoty a bezpečí, 

ale i zdrojem informací o něm samém.“
1
 

 Rodina je dynamickou jednotkou, protoţe role, které jsou v ní obsaţeny, se neustále 

mění a vyvíjí. Rodiče jsou pro dítě nejdůleţitějším vzorem, které se dítě jako první snaţí 

napodobit, potomek si zde osvojuje kulturní a sociální kapitál, který je v rodině a který 

s největší pravděpodobností ovlivní jeho ţivot. Vliv rodiny jako primárního nositele kultury 

popisuje například Výrost: „Rodina jako primární nositel kultury poskytuje základ norem a 

hodnot dané společnosti. Vede dítě ke společenskému ţivotu v prostředí, ve kterém vyrůstá, 

učí ho orientovat se ve světě symbolů. Rodinná výchova seznamuje dítě s kulturními vzorci 

(tradice, zvyky, mravy, zákony, tabu apod.) tím, ţe se dítě učí respektovat poţadavky rodičů a 

je sankciované za jejich nesplnění.“
2
 

 

1.1 Funkce rodiny  

  

 Rodina má několik funkcí, které jsou popsány ve většině odborných textů zabývajících 

se tímto tématem. Zajímavé je, ţe vychází ze stejného autora. (J. Dunovského). Najít můţeme 

jen minimální obměny. Jednotlivé funkce rodiny zajišťují dítěti zdravý všestranný vývoj a 

uspokojení jeho potřeb. 

                                                
1 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008, 

870 s. ISBN 978-80-7367-414-4, str. 45 
2 VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Editor Ivan Slaměník. Praha: Grada, 2008, 404 

s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4714-288, str. 50 
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K těmto funkcím patří:
3
 

 

1. Biologicko-reprodukční – zabezpečuje rození nových dětí, někdy je také tato funkce 

označována jako sexuální. 

2. Ekonomicko-zabezpečovací – zde se jedná především o hmotné zabezpečení členů 

rodiny. Zabezpečení by mělo být nejen materiální, ale i sociální a duševní. Plní 

potřebu jistoty a bezpečí. 

3. Emocionální – navázání citového vztahu. Rodina umoţňuje dítěti uspokojení 

sekundárních lidských potřeb. 

4. Socializačně-výchovná – zájem a péče o dítě, přizpůsobení se vývoji dítěte ve 

výchově, rozvíjení schopností a poznání. 

5. Domestikační – poskytování zázemí, neměnného prostředí, domova. 

  

 Pokud některá z funkcí selhává, nemusí být dítě bezprostředně ohroţeno, určitá funkce 

nemusí být plněna (nebo můţe být zanedbávána) jen na určité období. Příkladem můţe být, 

kdyţ ţivitel rodiny přijde o zaměstnání, ale za čas si najde jiné. Jindy můţe selhávat více 

funkcí najednou a to i dlouhodobě. 

 Podle toho, zda jsou výše zmiňované funkce v rodině plněny, lze rodiny podle 

Dunovského
4
 rozdělit takto:  

 

1. Rodina funkční 

 Do funkčních spadá většina rodin. Tyto rodiny jsou schopné své děti zabezpečit a 

vychovávat je. I funkční rodina můţe projít náročnými situacemi jako je rozvod, nebo nemoc 

v rodině, ale dítě tím výrazně nestrádá, jeho vývoj není ohroţen, protoţe rodina je schopná 

takové situace řešit. Hranice u funkčních rodin by měly být dle Sobotkové
5
 jasně vymezené a 

všemi členy respektované. 

2. Rodina problémová 

 Zde se jiţ vyskytuje problém s plněním jedné či více funkcí rodiny. Rodina má 

problémy, ale je stále schopná je řešit vlastními silami, případně za poskytnutí krátkodobé 

pomoci. 

                                                
3 DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Grada Pub., 1999, 279 s. ISBN 80-716-

9254-9, str. 92-93  
4 DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneuţívané a zanedbávané dítě. Vyd. 

1. Praha: Grada Pub., 1995, 245 s. ISBN 80-716-9192-5, str. 106-109 
5 SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2007, 219 s. ISBN 978-807-3672-

508, str. 35 
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3. Rodina dysfunkční 

 V dysfunkční rodině se objevují poruchy jedné nebo více funkcí a dítě je ohroţené. 

Rodina situaci není schopna sama zvládnout. Situace většinou vyţaduje sanaci rodiny.  

Objevují se zde následující charakteristiky rodiny: „Popírání či neřešení problémů, chybějící 

intimita, vzájemné obviňování, rigidní role, potlačování osobní identity na úkor rodinné 

identity, nejasná komunikace, chybění jasných hranic mezi členy rodiny, nejasná pravidla a 

kompetence.“
6
 

4. Rodina afunkční 

 Afunkční rodiny uţ přestávají plnit svůj základní úkol. Výchova zde neprobíhá, dítě je 

ohroţeno a sanace uţ není moţná. V takových případech je nutné děti přemístit mimo rodinu. 

 

 V institucích pro ústavní a ochrannou výchovu se často ocitají děti, které pocházejí 

z afunkčních, případně dysfunkčních rodin. Velice důleţitá je u rodin dysfunkčních tzv. 

sanace rodiny, ta můţe podpořit rodiče, které péči o své děti zvládají obtíţně. MPSV popisuje 

sanaci rodiny následovně: „Jedná se o činnosti směřující k odvrácení moţnosti odebrání dítěte 

mimo rodinu, k realizaci kontaktů dítěte s rodinou v průběhu jeho umístění do ústavní 

výchovy nebo k umoţnění jeho bezpečného návratu domů.“
7
 

 

 V ČR není ojedinělé odebírání dětí z důvodu nepříznivé sociální situace rodiny, kam 

podle publikace „Děti z ústavů!“ patří zejména chudoba rodiny a nevyhovující bytové 

podmínky.  Dochází tak k odebírání dětí i v případech, kdy rodiče mají zájem starat se o dítě, 

ale nemají dostatek finančních prostředků či adekvátní moţnost bydlení.  

 

1.2 Orientační rodina 

  

 Orientační rodina je rodina, do které se dítě narodí. V orientační rodině se dostává 

dítěti výchovy, získává zde své první sociální role (např. syn, bratr nebo vnuk) a začleňuje se 

do společnosti. Dítě v prvních letech názory a hodnoty, které mu rodina předává, nekriticky 

přijímá. Rodiče zároveň dítěti slouţí jako model, dcera se identifikuje s matkou a syn s otcem. 

Podle Sobotkové
8
 vzniká subsystém rodič-dítě jiţ při otěhotnění ţeny. Dále popisuje toto 

období následovně: „Příchod dítěte na svět znamená bohatou ţivotní zkušenost, jednak 

                                                
6 SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny, str. 35 
7 Ministerstvo práce a sociálních věcí Sanace rodiny. [online] 23.7.2008 [cit. 2012-12-29]. Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/cs/5587> 
8 SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny, str. 27 
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radostnou, ale také to bývá období náchylné ke krizím. Jakékoli pozdější problémy 

v subsystému rodič-dítě vţdy signalizují (přinejmenším latentní) instabilitu rodiny.“
9
 

 Kaţdá rodina má své hranice. Nefunkční hranice mohou být příliš volné a nejasné 

nebo naopak rigidní, nepropustné. Většina rodin bilancuje mezi oběma póly – mezi 

uzavřeností a otevřeností hranic. V institucích pro výchovu dětí jsou tyto hranice také a to 

spíše rigidní. Do dětského domova například většinou kamarádi dětí nesmí vůbec nebo jen 

jeden den v týdnu, kaţdý má jasně dané své úkoly a uzpůsobení pravidel či individuální 

přístup k nim není vzhledem k moţnostem zařízení běţný. Přísné hranice zajišťují dětem 

bezpečí, otázkou je nakolik respektují věkové a individuální zvláštnosti dětí. Naopak extrémní 

otevřenost dle Sobotkové „Signalizuje téměř vţdy rodinnou dysfunkci – jedná se o rodiny 

dezorganizované, rozpadlé, často s výskytem sociální patologie.“
10

 

 Ztráta rodičů  - zánik orientační rodiny, tedy osiření dítěte obzvláště v raném věku, je 

vţdy traumatizující a stává se zdrojem psychických a neurotických potíţí. Dle Matějčka mají i 

přes takto těţkou ţivotní situaci děti, které přišly o své rodiče šanci na dobrý ţivot. Autor to 

komentuje takto: „Ztráta obou rodičů, jeţ tradičně byla pokládána za situaci nejvíce ohroţující, je v 

dnešní době paradoxně zpravidla méně nebezpečnou, neboť takovým dětem se v našich poměrech 

nejspíše dostává náhradní rodinné péče formou adopce či pěstounské péče.“
11

 V dětských 

domovech v České republice ovšem není mnoho sirotků, kteří přišli o oba rodiče. U dětí, 

kterým chybí jeden z rodičů (především ale absence otce) se vykytuje prokazatelně více 

disociální chování a delikvence.  

 V současné době se usiluje o to, aby byly děti zařízení ústavní výchovy či 

k pěstounům umísťovány pouze dočasně, a aby nebyl kontakt s biologickými rodiči přerušen. 

Naopak je kladen poţadavek, aby pěstounská rodina zprostředkovávala kontakt 

s biologickými rodiči a spolupracovala s nimi. Sobotková, ale upozorňuje, ţe to bývají právě 

původní rodiče dětí, kdo „svým postojem, chováním či ovlivňováním dítěte neumoţní ani jeho 

návrat zpět do rodiny, ani zprostředkování náhradní rodinné péče, takţe dítě ztrácí šanci 

vyrůst v rodině.“
12

  Pokud je dítě osvojeno a zaniknou tak veškerá práva a povinnosti 

biologických rodičů, záleţí na jeho nových rodičích, zda s tím dítě seznámí či nikoliv. Tato 

otázka je velice rozporuplná, někteří odborníci se přiklání spíše k tomu, aby dítě o osvojení 

                                                
9 SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny, str. 27 
10 Tamtéţ, str. 36 
11 DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneuţívané a zanedbávané dítě, str. 

63 
12 SOBOTKOVÁ, Irena. Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné péče.  

E-psychologie [online]. 4 (1), 51-57[cit. 2013-06-20]. Dostupný z: <http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf>. 

ISSN 1802-8853 
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vědělo, jiní a troufám si říci, ţe těch je nejspíš méně, zastávají názor, ţe to pro dítě není nijak 

prospěšné. 

  

1.3 Poruchy rodiny 

  

 Rodina za poslední dobu prošla velice rychlým vývojem. Tyto změny se týkají hlavně 

menšího počtu členů v domácnosti vlivem menšího počtu dětí a spoluţití maximálně dvou 

generací v jednom bytě či domě. Manţelství jsou uzavírána méně často, ale rozvod se stává 

běţnou záleţitostí. První mateřství pak přichází v pozdějším věku neţ dříve, sňatek přitom 

není pro mnoho partnerů pro rodičovství příliš důleţitý. Ţeny se emancipují, mohou být 

ekonomicky nezávislé na muţích. Campionová
13

 vidí matky, které se rozhodnou vychovávat 

své děti sami bez partnera jako rostoucí skupinu ţen, které se tak rozhodnou díky léčbě 

neplodnosti či sexuálnímu styku s muţem, s nímţ nikdy neměli v úsmyslu mít trvalý vztah. 

Pozdější mateřství je podle Sobotkové
14

 nečastější u ţen, které mají vyšší vzdělání, budují 

nejdříve pracovní pozici a bydlí ve městě. Pak také u těch, které mají druhé manţelství, 

především s mladšími partnery. Další zajímavý údaj je, ţe třetina těhotenství u ţen starších 35 

let je neplánovaných. Tyto a další změny souvisí s proměnami společnosti, a mají 

pravděpodobně vliv na stabilitu rodiny. Šulová ovšem vliv takových změn na destabilizaci a 

funkčnost rodiny povaţuje za nepravý: „Obecně přijímaný názor, ţe rodina je stále méně 

stabilní, můţe vyplývat z toho, ţe 20. století věnovalo více pozornosti humanitním vědám a 

poskytlo více údajů o rodině neţ předchozí historické etapy.“
15

 

  

 Obecně lze poruchy rodiny označit jako selhávání v určitých funkcích rodiny a to ze 

strany jednoho, nebo obou rodičů, náhradních rodičů či jiných členů rodiny. Dunovský 

definuje poruchu rodiny následovně: „Poruchou rodiny rozumíme takovou situaci, kdy rodina 

v různé míře neplní základní poţadavky a úkoly, dané společenskou normou a vyjádřené 

v očekávání na přiměřené začlenění jejich členů do společnosti (zde především dětí)“
16

 

Fischer a Škoda pak uvádějí, ţe „V některých případech se rodina můţe stát sama o sobě 

zátěţí. Můţe se stát i zdrojem vzniku a rozvoje různých psychických problémů a následných 

                                                
13 CAMPION, Mukti Jain. Who's fit to be a parent?. New York: Routledge, 1995, viii, 311 p. ISBN 04-150-

6684-0, str. 206 
14 SOBOTKOVÁ, Irena. Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné péče. 
15GILLERNOVÁ, Ilona, Vladimír KEBZA a Milan RYMEŠ. Psychologické aspekty změn v české společnosti: 

člověk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 256 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4727-981, str. 

111 
16  DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie: vybrané kapitoly, str. 101 



16 

 

sociálně patologických jevů.“
17

 To má pak negativní vliv zejména na děti vyrůstající v takové 

rodině. U těchto dětí se prokazatelně vyskytují častěji poruchy chování (především 

záškoláctví, útěky a zneuţívání návykových látek). 

Fischer a Škoda
18

 uvádějí v této souvislosti následující poruchy rodiny: 

 

 dysfunkce aţ afunkce rodiny 

 anomální osobnost rodičů 

 neúplná rodina, náhradní rodiče aţ ústavní výchova 

 syndrom CAN 

 

 Podle Matějčka
19

 můţe být patologická rodina pro dítě horší neţ špatný ústav. To 

dokládá na tom příkladě, ţe úmrtí dětí v ústavech není obvyklé, na rozdíl od zaviněných úmrtí 

v rodinách, kterých je několikanásobně více. 

Mezi poruchy rodiny lze také zařadit poruchy rodičovství, patří k nim
20

:  

 odvrţení či zabití dítěte po narození 

  rodiče si po porodu dítě nechávají, ale nedochází k plnému přijetí dítěte 

 velmi mladí rodiče, nezralí na rodičovskou roli 

 rodiče ve vyšším věku (35 let a výše u matky, 45-50 let a výše u otce), kde se častěji 

vyskytuje přílišná starostlivost či sníţená moţnost zajištění dítěte aţ do dospělosti 

 matka zůstává sama s dítětem bez otce a nezvládá sama výchovu a materiální zajištění 

dítěte 

 

 Závaţné problémy v rodině mohou vést aţ k odebrání dítěte z rodiny a nařízení 

ústavní výchovy, jak uvádí Skasková: „Rodiče jsou vţdy zodpovědní za výchovu svých dětí, 

mají rodičovská práva ale také povinnosti. Do těchto práv lze zasáhnout jen z váţných důvodů 

a dítě můţe být odebráno jen na základě soudního rozhodnutí. Soud můţe dítě svěřit do péče 

jiné osoby, nebo vydat předběţné opatření a dítě je poté umístěno do zařízení pro děti 

                                                
17 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: analýza příčin a moţnosti ovlivňování závaţných 

sociálně patologických jevů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 218 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4727-813, str. 

140 
18 Tamtéţ 
19 DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneuţívané a zanedbávané dítě. 
20 Tamtéţ, str. 114-116  
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potřebující okamţitou pomoc nebo do školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy. V závaţných případech můţe soud nařídit ústavní výchovu.“
21

 

 Poruchy rodinných funkcí či rodičovství jsou významným důvodem, proč jsou děti 

umisťovány do ústavní péče. Děti si do ní přinášejí někdy aţ traumatizující zkušenosti 

z orientačních rodin. Takové zkušenosti se pak mohou projevit i na přístupu k vlastní, 

reprodukční rodině, protoţe děti z obtíţně fungujících a zanedbávajících rodin přebírají tento 

vzor rodičovství.  

  

1.3.1 Původní rodiny dětí opuštěných či z rodiny odebraných 

 

 Irena Sobotková zveřejnila údaje podrobné analýzy
22

 ze spisové dokumentace dětí 

navrhovaných do náhradní rodinné péče, která prošla krajským úřadem Olomouckého kraje 

od června 2006 do září 2009. Z dokumentace vyplývá, ţe během těchto tří let hledal poradní 

sbor úřadu náhradní rodinu pro přibliţně 140 dětí od 111 matek. Autorka uvádí, ţe zajímavé 

jsou okolnosti porodu některých z těchto dětí, zejména zmiňuje domácí porody, ale i porody 

pod mostem, ve vlaku či do záchodové mísy. Navíc totoţnost některých matek není známá. U 

112 dětí byl od rodiček projeven nezájem. U některých jiţ v porodnici, u dalších se projevil aţ 

v domácnosti, velkým zanedbáváním dítěte. U pouhých 6 matek ze 111 spis uvádí, ţe matka 

dala souhlas s osvojením aţ pod tlakem nevyhovující osobní, finanční nebo bytové situace. 

Autorka dále uvádí, ţe celkem 21 matek z uvedené skupiny nadměrně poţívalo alkohol a 10 

také uţívalo drogy. Ve 21 případech byla matka zbavena rodičovské odpovědnosti. 

Znepokojující je další údaj, který uvádí, ţe celkem 57 matek má další své děti v cizí péči (v 

ústavní péči, u příbuzných, nebo v náhradní rodinné péči), coţ je více neţ polovina. Ve svém 

rodném listě má většinou, v takových případech kaţdý ze sourozenců uvedeného jiného otce, 

anebo není uveden vůbec (u 65% dětí ze souboru). Týraných je nejméně 20% dětí ze souboru. 

Sobotková dále dodává, ţe její analýza poukazuje na častý výskyt poruch osobnosti a sociální 

patologii, která ohroţuje zdravý vývoj dítěte nebo dokonce jeho ţivot. 

 

                                                
21 SKASKOVÁ, Pavla. Odebrání dítěte. Šance dětem [online]. 2012 [cit. 2013-06-21]. Dostupné z: 

<http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/dite-mimo-vlastni-rodinu/odebrani-

ditete.shtml> 
22 SOBOTKOVÁ, Irena. Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné péče.  
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 Mukti Campion řadí mezi hlavní důvody, proč jsou děti odebírány od rodičů 

následující:
23

 

 

 opuštění dítěte 

 zanedbávání dítěte 

 fyzické týrání 

 sexuální zneuţívání 

 trestná činnost dítěte či osob vychovávajících dítě 

 nevyhovující bytové podmínky, špatná ekonomická situace rodiny 

 neplnění povinné školní docházky 

 zanedbávání zdraví dítěte, odpírání lékařské pomoci 

 nedostatečná výchova vyplývající ze špatného zdravotního stavu rodiče nebo 

zdravotního postiţení 

 

 Skasková
24

 uvádí, ţe pro zdravý vývoj dítěte je významné rodinné prostředí, ale jsou i 

okolnosti, kdy dítě ohroţuje samo sebe a rodiče uţ vyčerpali všechny moţnosti, jak na dítě 

pozitivně výchovně působit. Dítě například utíká z domova, uţívá návykové látky, dopouští 

se krádeţí, vandalismu a další trestné činnosti. Dále uvádí i moţný postup: „Jestliţe je 

výchova dítěte váţně ohroţena nebo váţně narušena a jiná výchovná opatření nevedla 

k nápravě, nebo jestliţe z jiných závaţných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, 

můţe soud nařídit ústavní výchovu (či předběţné opatření) nebo dítě svěřit do péče zařízení 

pro děti vyţadující okamţitou pomoc.“
25

 

 Moţné traumatizující zkušenosti (především u klientů odebraných z rodin kvůli týrání 

nebo zanedbávání dětí, kde se objevovalo násilí mezi rodiči, velká chudoba apod. Či kvůli 

úmrtí rodičů) je třeba při práci s těmito dětmi brát v potaz. V programech připravujících 

klienty z ústavní výchovy na samostatný ţivot se často objevují témata jako výběr partnera, 

výchova dětí, nebo zvládnutí ekonomické situace rodiny. Tato témata jsou pro klienty 

důleţitá, jsou zde ţádoucí diskuse, ale pod odborným vedením právě s ohledem na moţná 

proţitá traumata klientů. Z těchto důvodů je potřebné mít alespoň základní informace o 

rodině, ze které klient pochází a o situaci, za které se v ústavní péči ocitl. A to jak pro 

                                                
23 CAMPION, Mukti Jain. Who's fit to be a parent?. New York: Routledge, 1995, viii, 311 p. ISBN 04-150-

6684-0, str. 17 
24 SKASKOVÁ, Pavla. Situace před odebráním dítěte. Šance dětem [online]. 2012 [cit. 2013-06-21]. Dostupné 

z: <http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/dite-mimo-vlastni-rodinu/situace-

pred-odebranim-ditete.shtml> 
25 Tamtéţ 

http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/slovnicek-pojmu.shtml#ustavni-vychova
http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/slovnicek-pojmu.shtml#predbezne-opatreni
http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/slovnicek-pojmu.shtml#zpdvop
http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/slovnicek-pojmu.shtml#zpdvop
http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/slovnicek-pojmu.shtml#zpdvop
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pracovníky v zařízení pro ústavní výchovu, tak i pro lektory, kteří se zabývají edukací a 

přípravou těchto dětí z ústavních zařízení na jejich samostatný ţivot. 

 

1.4 Reprodukční rodina 

 

 Reprodukční rodina je rodina, kterou jedinec sám zaloţí. Reprodukční rodina je vţdy 

ovlivněna tím, v jaké orientační rodině člověk vyrůstal. Jestliţe proţil většinu svého dětství v 

ústavní výchově a postrádá rodičovský vzor, mohou se u něj vyskytnout problémy ovlivňující 

fungování jeho budoucí rodiny. Mezi ně se řadí:  

 

 problémy s láskou a v sexuálních vztazích (zejména muţi) 

 častější neschopnost citové odezvy (zejména muţi) 

 problém s výchovou vlastních dětí (přenášení zkušeností/nesocializovaná 

 výchova) 

 neschopnost reálně odhadnout situaci a plánovat budoucnost 

 sníţená nebo nízká schopnost adaptovat se ve společnosti a zastávat různé 

 společenské role.
 26

 

 

 Děti vychovávané v ústavním zařízení často zahajují svůj sexuální ţivot předčasně, a 

proto se setkáváme častěji s tím, ţe dívka otěhotní ještě před dosaţením zletilosti. Pro tuto 

situaci se ustálilo rčení „kdyţ děti mají děti“. Tento symbolický název pouţívá i Dytrych
27

, 

který také uvádí výzkum, který byl zaměřen na rozhodnutí dívek ponechat si dítě, či přerušit 

těhotenství. Tento výzkum (N=200) došel k výsledkům, ţe zhruba 65% dívek si dítě chce 

ponechat, ale zbylých 35% volí interrupci. Při otázce na partnera u dívek, které chtěli 

v těhotenství pokračovat, shodně odpovídaly, ţe jim na vztahu nezáleţí, ţe důleţité je pro ně 

jen dítě.  

 Vágnerová
28

 upozorňuje na to, ţe pokud se dítě narodí adolescentním rodičům, rodí se 

do doby, kdy ani oni nemají plně rozvinutou identitu a její vývoj se tím také můţe narušit. 

Dalším problémem je, ţe mladí rodiče neumějí s dítětem vhodně zacházet a nejsou schopni 

mu věnovat adekvátní péči. Navíc (hlavně dívky mladší 15 let) své těhotenství často tají. Na 

                                                
26 KULHAVÁ, Lucie, Magdalena MORAVCOVÁ, Anna PÍBILOVÁ a Adéla ROEDLOVÁ. Nedostatečná 

připravenost mladých lidí odcházejících z dětských domovů pro ţivot ve společnosti. 2009, 47 s. str. 39  
27 DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneuţívané a zanedbávané dítě, str. 

105 
28 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 467 s. ISBN 978-802-4609-

560, str. 388-389 
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něco podobného poukazují z pohledu vývojové psychologie i Langmeier a Krejčířová: „Dítě 

přináší i řadu nových nároků do dosud poměrně pohodlného ţivotního způsobu. Vyţaduje 

úplnou změnu denního rozvrhu rodičů, znamená pro ně řadu závaţných povinností, 

nedovoluje uţ tak volné sledování vlastních zájmů a nutně vyvolává i řadu starostí, obav a 

konfliktů.“
29

 Nezletilé matky ovšem vychovávají děti nejčastěji ve spolupráci se svou matkou, 

která je také obvykle stanovena jako poručník dítěte, protoţe rodičovskou odpovědnost lze 

přiznat aţ od 16 let. 

 Pro děti, které nemají zkušenost s jistou vazbou na pečující osoby a neprošly běţnou 

výchovou v neformální skupině, je těţší navázat stálý hluboký vztah a udrţet ho. Stejně tak 

vychovávat a mít rád své vlastní děti. Tím se tento problém bohuţel přenáší na další generaci 

a vzniká tak transgenerační problém. 

 

1.5 Dětství mimo vlastní rodinu – rizika a znevýhodnění u dětí v ústavní výchově  

  

 Rodina dává dítěti základní pocit jistoty a bezpečí. Pokud dítě bylo alespoň v raném 

věku vychováváno v rodině, ať uţ své biologické, nebo adoptivní, má moţnost lépe uspokojit 

tyto základní potřeby, protoţe, jak píše Matějček, „jedním z podstatných znaků rodinné 

výchovy je trvalost a hloubka citových vztahů mezi dětmi a jejich rodiči, případně těmi, kdo 

z jakýchkoliv důvodů stojí na místě rodičů“
30

 Podle Matějčka při výchově mimo rodinu 

vzniká mezi dítětem a vychovatelem také určitý citový vztah, ale je zde evidentní rozdíl 

oproti výchově rodinné: „Citové vztahy v takovýchto kolektivních zařízeních jsou přece jen 

mělké a povrchní a trvají zpravidla jen tak dlouho, jak dlouho trvá přímý styk jedněch 

s druhými.“
31

 Matějček dále uvádí, ţe dospělý jedinec můţe citově obsáhnout nanejvýš deset 

dětí. 

 Pokud je dítě umístěno do dětského domova, nebo jiného zařízení mimo rodinu, chybí 

mu vzor muţe a ţeny (rodičů), často zde chybí sourozenecká role, i v případech kdy dítě 

sourozence má, ale to zůstává v rodině nebo je v jiném ústavním zařízení (např. dítě mladší 

neţ 3 roky je v kojeneckém ústavě, ale jeho sourozenec je v dětském domově). V ústavních 

zařízeních jsou, pokud to jde, sourozenci v jedné výchovné skupině, ovšem s několika dalšími 

dětmi, jejich sourozenecká pozice se tudíţ mění. Vztah dítěte k rodině je u dětí 

vyrůstajících v ústavní výchově různý, coţ závisí na více faktorech, ale Matějček uvádí 

                                                
29 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006, 368 

s. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9, str. 182 
30 MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994, 98 s. Rádci pro rodiče a 

vychovatele. ISBN 80-852-8283-6, str. 29 
31 Tamtéţ 
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některé společné rysy těchto vztahů: „Ústavní klienti mají sklon zaujímat ke svým nejbliţším 

extrémní postoje.: na jedné straně si je idealizují (dokáţí velmi věrohodně zdůvodňovat, proč 

nejsou navštěvovány), na druhé straně mohou podlehnout mínění rozšířenému někdy mezi 

personálem, ţe byly do ústavu odloţeny rodinou, která se o ně nezajímá.“ Ne jinak je to ve 

vztazích rodiny k dětem a prostředí, kde dítě vyrůstá: „Také příbuzní mohou vnímat ústavní 

prostředí, jako místo, kde se odehrává něco, co jim není v plné míře přístupné, ani průhledné. 

Mohou ţárlit, protoţe si představují, jak ten, který doposud s nimi ţil a sdílel všechno, co se 

doma přihodilo, sdílí cosi jiného s cizími lidmi a tím své rodině uniká.“
32

  

 Dunovský
33

 uvádí, ţe ve vývoji dítěte vyrůstajícího mimo rodinu je významným 

faktorem doba, kdy dítě rodinu ztratilo: „Na jedné straně je to např. úmrtí rodičů po 

autonehodě, kdy se osiřelé děti do této doby normálně vyvíjely. Na druhé straně je to 

několikaleté ţivoření dítěte v dysfunkční nebo dokonce afunkční rodině se závaţnými důsledky 

pro jeho tělesný, duševní i sociální vývoj neţ se tato situace rozřeší.“
34

  

 

1.5.1 Deprivační syndrom jako důsledek ústavní výchovy 

 

 Dříve se pouţíval výhradně výraz hospitalismus. Později se začal více pouţívat pojem 

deprivační syndrom, který uţ neasociuje zdravotnická zařízení, protoţe tento syndrom je 

typický pro jakákoliv zařízení, kde dítě pobývá samo bez rodičů. V psychologickém slovníku 

je deprivační syndrom pojatý spíše jako následek hospitalizace „Hospitalizmus – syndrom 

vývojových poruch dítěte jako následek nedostatečného mnoţství potřebných podnětů při 

delším umístění dítěte v nemocnici nebo jiném kolektivním zařízení; následky psychické 

deprivace z prvních let ţivota nenapravitelné.“
35

 

 Nakonečný v Lexikonu psychologie
36

 vysvětluje hospitalismus jako důsledek citové 

deprivace dítěte vyvolaný absencí mateřské lásky, také uvádí, ţe má stálé následky. Citová 

deprivace je ovšem zahrnuta Radou Evropy pod pojmem citové zanedbávání: „Na základě 

Doporučení Rady Evropy z roku 1992 byly sjednoceny základní formy týrání, zneuţívání a 

zanedbávání dětí – psychická deprivace je tu zahrnuta pod pojmem citového zanedbávání, 

které je definováno jako neuspokojování emočních potřeb dítěte (náklonnosti i pocitu dítěte, 

                                                
32 MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, str. 29 
33 DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie: vybrané kapitoly, str. 222  
34 Tamtéţ 
35 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 774 s. ISBN 80-

717-8303-X, str. 195 
36 NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995, 397 s. ISBN 80-852-5574-X, str. 

281 
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ţe někam patří). I kdyţ podřazení pojmu psychická deprivace pod souhrnný pojem 

zanedbanost není přesné a nevystihuje podstatný rozdíl, je třeba je akceptovat jako 

mezinárodně dohodnutou klasifikaci. Běţnou praxi umísťování dětí ze zanedbávajících rodin 

do „dobrých“ ústavů bychom pak mohli označit jako označení jedné formy zanedbávání jinou 

jeho formou (zanedbávání citové).“
37

 

 Naopak Mühlpachr
38

 popisuje hospitalismus jiným způsobem, jako stav, kdy se dítě 

dobře adaptuje na ústav (umělé podmínky, nepřirozené prostředí), ale tím ztrácí schopnosti 

adaptace na neústavní ţivot. Následky ústavní deprivace jsou závaţné a zasahují celou 

osobnost. Matoušek je popisuje takto: „Redukce nároků a omezení podnětů mají dobře 

známé, mnohokrát popsané následky: ztrácející se zájem o lidi a svět, zhoršování schopnosti 

komunikovat, regresi čili návrat do ranějších vývojových stádií, hledání náhradního 

uspokojení v jídle, nepřiměřeně dlouhý spánek, automatické pohyby atp.“
39

 

 Pokud nejsou delší dobu uspokojovány některé z potřeb dítěte, můţe se objevit 

deprivace
40

: 

 

 senzorická 

 emoční 

 intelektová 

 sociální 

 

 Jak také píše Matoušek,
41

 pro některé děti je porodnice první ze série pobytových 

ústavů. Z ní pokračují do kojeneckého ústavu a pak rovnou do dětského domova. V takovém 

případě se dá vznik deprivačního syndromu předpokládat téměř s jistotou.  

 Deprivační syndrom se vyskytuje v ústavních zařízeních hlavně u dětí méně nadaných 

a fyzicky méně přitaţlivých, těch, které mají více zlozvyků a bývají bojácnější. Je pro ně těţší 

vychovatele zaujmout, i kdyţ se o to snaţí. Čím dříve dítě do ústavní péče nastoupí a čím déle 

v ní setrvává, tím jsou následky deprivačního syndromu hůře odstranitelné. Procházka uvádí 

důleţitý fakt, ţe psychická deprivace, kterou si dítě odnáší z ústavu, značně ovlivňuje jeho 

                                                
37 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

1998, 343 s., obr. ISBN 80-716-9195-X, str. 267 
38

 MÜHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče: (filosoficko-historický pohled). 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2001, 49 s., 1 příl. ISBN 80-210-2512-3, str. 37 
39 MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 1997, 144 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 3. ISBN 80-858-5024-9, str. 118 
40 ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie 

a praktická cvičení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 229 s. Sestra. ISBN 978-802-4720-685, str. 74 
41 MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. 2. vyd. ; rozšíř. a přeprac. Praha: SLON, 1999, 159 s. ISBN 80-858-

5076-1, str. 63 
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osamostatnění. „Tato deprivace způsobuje sociální handicap, který výrazně znemoţňuje 

moţnost začlenění dětí do společnosti po opuštění ústavního zařízení. Velmi často dochází k 

tomu, ţe kvůli nedostatečné osobní motivaci nedokončí školní docházku. To je jedním ze 

zásadních důvodů následného selhání, protoţe je sníţena jejich šance uplatnit se na trhu 

práce.“
 42

 

 

 Jak jsme se mohli přesvědčit v literatuře, ani název, ani zařazení tohoto syndromu není 

zcela jednotné, coţ ovšem v ţádném případě nepopírá výskyt či váţnost syndromu jako 

takového. Preventivní opatření by se měla v této oblasti věnovat především malým a méně 

nadaným dětem, u kterých je výskyt tohoto syndromu prokazatelně větší. Zamezit výskytu 

deprivačního syndromu u dětí v ústavní výchově lze samozřejmě nejjednodušeji a nejefektněji 

tím, ţe budou v ústavu trávit co nejkratší čas. Toho docílíme jedině spoluprací s rodinou 

dítěte (především v případech sporu o dítě) a zamezením protahování jednání v souvislosti 

s adopcí a pěstounskou péčí. 

 

1.5.2 Ztráta soukromí  

 

 „Domov se dá definovat jako místo, kde nejvíce můţeme být sami sebou a nejméně 

musíme dodrţovat konvenci svých společenských rolí. V tomto smyslu ústav domovem téměř 

nikdy není.“
43

 V mnoha publikacích je mezi rizika ústavního pobytu zařazena ztráta 

soukromí. Ale například Mühlpachr
44

 právě dětské domovy a SOS dětské vesničky chápe 

jako ústavní zařízení, kde je omezení soukromí minimální.  

 Tohoto tématu se dotknul také ombudsman JUDr. Pavel Varvařovský ve svých 

zprávách z návštěv v zařízeních ústavní výchovy, kde nejprve formuloval, jak má péče o 

ohroţené děti vypadat a poté ji porovnává se skutečným stavem. Mimo jiné se zde zabývá 

právem na soukromí, kam podle ombudsmana patří: 

 

1. Pokoj dítěte je jeho soukromým prostorem. 

2. Starší děti mají mít moţnost uzamknout si svůj pokoj, mladší děti mají alespoň moţnost 

uzamknout si své cennosti (do skříňky, skříně či psacího stolu). 

3. Dítě by mělo mít dostatek soukromí při provádění hygieny. 

                                                
42 PROCHÁZKA, Jan in: GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory. Vyd. 1. Ostrava: 

Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, 559 s. ISBN 978-80-7368-627-7, str. 421 
43 MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 122 
44 MÜHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče: (filosoficko-historický pohled), str. 37  
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4. Dětem musí být umoţněno nosit vlastní oblečení. Erární oblečení nejsou děti povinny 

nosit ani za trest. 

5. Prohlídky dětí musí probíhat v soukromí s respektem k jejich důstojnosti, za 

přítomnosti osoby stejného pohlaví, a to pouze v odůvodněných případech (bezpečnost 

a ochrana zdraví ostatních dětí či personálu).
45

 

 

 Při svých návštěvách pak zjistil, ţe v zařízeních jsou mnohalůţkové a průchozí pokoje, 

koupelny a toalety, které není moţné zamknout, a někde se děti sprchují pouze pod dohledem 

personálu. Celkem tedy nemají ţádný čas, kdy by mohli mít soukromí. Dále zjistil, ţe je 

v zařízeních často nedostatek uzamykatelných prostor, i přes to, ţe se zde často objevují 

drobné krádeţe. V několika případech zjistil, ţe byly děti ve svých pokojích uzamykány, nebo 

jim bylo zabaveno jejich osobní oblečení. Co se týká bezpečnostních prohlídek dětí v případě 

podezření, ţe má dítě u sebe předmět ohroţující výchovu, zdraví a bezpečnost se praxe podle 

zápisků velice různí. Někde stačí prohlédnutí tašek a kapes, jinde děti nutí svlékat se od 

spodního prádla či dokonce donaha. Dalším prohřeškem je podle ombudsmana, ţe některá 

zařízení nemají místnost pro přijímání návštěv, přičemţ návštěvu třetích osob (včetně rodičů 

dětí) vnímají jako neobvyklou nebo dokonce neţádoucí. V některých zařízeních bylo také 

běţnou praxí kontrolování elektronické korespondence či přítomnost pracovníků během 

telefonování klientů. 

 
 V zařízeních pro ústavní výchovu je bezesporu nezbytné se přizpůsobit řádu a 

ostatním klientům. Matoušek
46

 uvádí konkrétní příklady: člověk nemůţe svítit, nebo pouštět 

hudbu, kdy chce; naopak při čtení či studiu je rušen aktivitami druhých.  

 Jen málokdy mají děti moţnost mít v dětských domovech svůj pokoj, i kdyţ v dnešní 

době uţ mají pokoje často po dvou nebo po třech a je snaha v tomto směru vyhovět především 

starším klientům. Rozdíl je ovšem v tom, ţe v rodině dítě sdílí obvykle pokoj se sourozencem. 

V ústavní výchově se děti v pokoji mění, jeden odejde, druhý přijde, stává se, ţe dítě sdílí 

pokoj s někým, koho do té doby neznalo. Proto je dobré, aby vychovatelé v zařízeních pro 

ústavní a ochrannou výchovu pomáhali dětem dohodnout se na pravidlech, aby byly schopné 

respektovat soukromí druhého.  

                                                
45 VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Standardy péče o ohroţené děti a jejich rodiny: Poznatky ze systematických návštěv 

veřejného ochránce práv. [online]. [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2012/Standardy_final.pdf> 
46 MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 112 
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2 Osobnost mladistvých vychovávaných v ústavním zařízení 

 

 V této kapitole se zaměřím na osobnost dospívajících ţijících v ústavním zařízení, 

protoţe právě od patnácti let jsou klienti připravováni na dobu, kdy budou ústavní zařízení 

opouštět, nebo si tuto moţnost alespoň sami uvědomují. Budu se zde zabývat osobností 

dospívajících především z pohledu vývojové psychologie, abych mohla blíţe charakterizovat 

člověka v tomto období. 

 

2.1 Osobnost 

 

 Osobnost má původ ve slově persona a starší výraz takto označoval boha podsvětí. Aţ 

později se začal pojem vykládat jako stálý charakter, typ člověka. Pojem osobnost je velice 

široký a řada autorů, psychologů má různá pojetí. Například Drapela
47

 chápe osobnost spíše 

jako proces, který se vyvíjí a netrvá. Vidí osobnost jako vnitřní svět člověka, který utváří 

intrapersonální a interpersonální vztahy. Vágnerová
48

 osobnost popisuje jako duševní celek 

s vnitřní jednotou, strukturovaností a vývojovou kontinuitou, odlišný od jiných osobností. Má 

relativně stálé psychické vlastnosti. 

 Psychologický slovník
49

 pak uvádí, ţe osobnost je celek duševního ţivota člověka, ale 

dále uvádí pouze mnohé psychology a vědce, kteří se právě pojetím osobnosti zabývali. 

 

2.2 Starší školní věk 

 

 Starší školní věk je vývojové období před adolescencí. Na konci školního věku, kdy 

dítě opouští základní školu, se rozhoduje o své budoucnosti, konkrétně o tom, zda půjde 

studovat střední školu a jaký obor, nebo zda si zvolí některý z odborných učilišť. Často mají 

v této situaci, kdy je potřeba se rozhodnout, jakým směrem se dítě vydá hlavní slovo rodiče. 

V případě dětí vyrůstajících v ústavním zařízení je pak jedním z nejdůleţitějších faktorů 

rozhodování vzdálenost školy od zařízení.  

 Podle Švancara se v tomto období trochu liší vývoj psychický a somatický, větší váha 

je přikládána kamarádům a závazky k rodině se spíše uvolňují: „U nezletilých staršího 

školního věku se v podstatě dokončuje jejich psychosomatický vývoj. Po tělesné stránce 

                                                
47 DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 5. vyd. Překlad Karel Balcar. Praha: Portál, 2008, 175 s. ISBN 

978-807-3675-059, str. 13 
48 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, str. 70 
49 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník, str. 379 
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dosahují zralosti a dospělosti. Přesto však, pokud jde o jejich osobnost, je i toto období 

odlišné od věku dospělosti. Jde o období vznikajícího hlubšího emocionálního i sexuálního 

zájmu jednoho pohlaví o druhé.“
50

 

 Dospívající v tomto věku nešetří kritičností ke svému okolí a společnosti vůbec, 

Švancar to vysvětluje jako běţný jev tohoto vývojového období: „Přehnaná kritičnost 

mladistvých nemusí být vyjádřením negativismu a odmítavého postoje k práci a ke 

společnosti, jak s někdy zejména málo zkušeným vychovatelům zdá. Můţe jít o docela 

normální jev, vyplývající z věkových zvláštností, který nevyţaduje potlačení, ale pouze 

usměrnění.“
51

 Kritičnost není větší jen směrem ke společnosti, ale i k sobě samému. Názory 

jsou výhradně subjektivního charakteru a nápadné je černobílé vidění světa. 

 

2.3 Adolescence 

 

 V přesném určení věkového rozmezí adolescence se různí autoři liší. V některých 

publikacích adolescence splývá ještě se starším školním věkem, někde začíná v patnácti 

letech. Langmeier a Krejčířová
52

 řadí adolescenci jako následující po období pubescence (od 

11 do 15 let). Autoři charakterizují toto období jako dosaţení reprodukční zralosti a 

dokončení tělesného růstu, jako typické také uvádějí rychle se měnící postavení ve 

společnosti. 

 Hranice patnácti let jako počátku adolescence je spíše formální a ovlivněna tím, ţe 

v tomto věku dospívající obvykle ukončují povinnou školní docházku a rozhodují se, kam dál 

budou v ţivotě pokračovat. Tento důleţitý mezník je v literatuře zahrnut do období 

adolescence vţdy. S ukončením tohoto období je to podobné. Konec období adolescence je 

formálně spojen s dosaţením zletilosti. Psychologické hranice ovšem nejsou takto určité. 

 Adolescence je obdobím mnoha výrazných změn. A to jak tělesných, tak i 

psychických. Adolescenti se učí novým sociálním dovednostem a mají před sebou velký 

vývojový úkol – hledání identity a také osamostatnění se. Langmeier se k faktorům 

ovlivňujícím psychické změny v období adolescence vyjadřuje takto: „Průběh psychických 

změn a sociálního postavení je vţdy ovlivněn řadou dalších faktorů, které působí jako 

zprostředkující proměnné: Změny spojené s pohlavním zráním mohou působit nejen přímým 

vlivem výrazných hormonálních pochodů na nervový systém, ale nepřímo s tím, ţe mladiství 

                                                
50 ŠVANCAR, Zdeněk a Jana BURIÁNOVÁ. Speciálně pedagogické problémy ústavní a ochranné výchovy. 

1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 215 s., str. 69 
51 Tamtéţ, str. 69 
52 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie, str. 138 
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pozoruje změny na svém těle i změny v přístupu dospělých k němu a reaguje na to touhou po 

dospělejším postavení, ale i nejistotou popř. úzkostí.“
53

 

 Matoušek
54

 popisuje charakteristické postavení rodiny a vrstevníků v této vývojové 

fázi tak, ţe během období adolescence je pro mladistvého rodina upozaděna především 

kamarády, se kterými touţí trávit co nejvíce času a jejich názory a uznání hrají velice 

důleţitou roli, stávají se jeho referenční skupinou. Rodina se naopak můţe stávat překáţkou 

v pokusech najít vlastní totoţnost. Mladý člověk touţí být se svými kamarády, společně se 

bavit a nebýt kontrolován dospělými. To souvisí s tím, ţe je adolescence obdobím 

experimentace, kdy snadno dojde k vytváření nevhodných, často i nebezpečných návyků, 

nejčastěji kouření, pití alkoholu a poţívání drog. To ale není podle Matouška vţdy 

nevyhnutelné: „Adolescence dětí, ale neprobíhá ve všech rodinách bouřlivě, protoţe vzpoura 

mladistvého není nutnou podmínkou zdravého osobního vývoje, jak ráda tvrdila starší 

literatura inspirovaná pracemi E. Eriksona.“
55

 

 

 Právě v  tomto věku, kdy adolescenti touţí zkoušet nové věci a poznávat sebe sama, je 

nejvyšší výskyt útěků svěřenců z ústavních zařízení. Kočvara uvádí, ţe v některých ústavech 

je to velice problematická situace: „Po útěku je odmítá policie hledat, protoţe v zápětí po 

vrácení do ústavu z něj zase utečou.“
 56

 

 V období adolescence je potřeba věnovat více pozornosti mladistvým v ústavní péči 

(je zde mnoţství klientů, kteří byli odebráni z patologických rodin, a to někdy aţ kolem jejich 

patnácti a šestnácti let). Coţ také vysvětluje Dunovský: „Mohou se zde totiţ rozvíjet relativně 

rychle a snadno nejrůznější poruchy v celkovém vývoji dítěte a jeho konečné adaptaci na dané 

společenské prostředí. Proto je také vţdy v této fázi péče o adolescenty nezbytná účast 

klinického psychologa.“
57

 

 

 Výzkumy, které prováděl Institut pro kriminologii a sociální prevenci, zkoumaly 

sociálně-psychologický profil klientů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloţenou ochrannou 

výchovou. Z těchto výzkumů vyplývá následující:
58

 

                                                
53 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2, str. 142  
54 MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 62 
55 Tamtéţ, str. 62  
56 KOČVARA, Aleš. Sociální determinanty poruch chování u dětí v kontextu ţivotní perspektivy. Brno, 2011.       

Rigorózní práce. Masarykova univerzita, str. 67. 
57 DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie: vybrané kapitoly, str. 223 
58 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Shrnutí základních poznatků o dětech a 

mladistvých s asociálním chováním. In: [online]. [cit. 2012-11-26]. Dostupné z:  

< http://www.ok.cz/iksp/publikace.html>, str. 2-6 
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 56% klientů má podprůměrné nebo výrazně podprůměrné IQ. 

 Inteligentnější děti dokáţou lépe komunikovat a navazovat kontakt, jsou 

dominantnější a méně ovlivnitelní. Pochází z ekonomicky silnějších rodin. 

 Čtvrtina klientů trpí syndromem ADHD, další třetina měla tento syndrom v anamnéze 

naznačený. 

 Školní prospěch je podprůměrný a s vyššími ročníky se ještě zhoršuje. 

 56% dětí ze vzorku navštěvovalo pouze základní školu. 

 Nejčastějším důvodem pro uloţení ústavní nebo ochranné výchovy bylo záškoláctví a 

krádeţe. Dále se objevovala agresivita, útěky a nerespektování autorit. 

 Více neţ 60% dětí jsou kuřáci. Více neţ polovina dětí měla zkušenosti s konzumací 

alkoholu a 40% mělo zkušenosti s nealkoholovými látkami, a to především s těkavými 

látkami, marihuanou a pervitinem. Třetina dětí hrála někdy na herních automatech. 

 

 Především poslední bod, zkušenosti s návykovými látkami, je velice znepokojivý. 

Můţe značit především to, ţe návykové chování dětí v ústavní a ochranné výchově se 

v takové míře vyskytuje proto, ţe poskytuje moţnost uniknout problémům, navodit lepší 

náladu či intenzivní proţitky, které jim jinak v ústavu chybí. Z výzkumu vyplývá, ţe více neţ 

polovina dotazovaných má zkušenosti s konzumací alkoholu a vůbec nejčastější ze závislostí 

je zde nikotinismus, na coţ má pravděpodobně vliv snadná dostupnost právě alkoholu a 

cigaret. 

 

2.3.1 Některá pojetí adolescence z hlediska teorií vývoje osobnosti
59

  

 

Sigmund Freud má ve své teorii vývoje lidské osobnosti jako poslední genitální stadium. 

Toto období odpovídá období puberty, kdy působení libida propuká po období latence novou 

silou a jedinec tak vchází do dospělosti. 

Carl G. Jung chápe psychický vývoj jako proces individualizace. Význam vývoje klade aţ na 

druhou část ţivota (na rozdíl od Freuda, který povaţoval za nejdůleţitější dětství). V tomto 

období jde o sociální „já“. „Ke konci adolescence by mělo dojít k integraci archetypu stínu do 

                                                
59 Zpracováno dle DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti, str. 25-26, 37, 60-61, 69-70, 89  
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vlastní osobnosti. To znamená, ţe by si měl jedinec uvědomit a přijmout i své negativní 

vlastnosti.“
60

 

Harry Stack Sullivan rozděluje mladou adolescenci a pozdní adolescenci. 

 Raná adolescence: Je to období mladistvé erotiky, důleţité je zde objevení 

heterosexuálních zájmů. 

 Pozdní adolescence: Toto stadium nastává, kdyţ mladý člověk přijde na to, jak 

genitální chování začlenit do svého ostatního ţivota. 

Erik Erikson toto období pojímá jako stadium konfliktních pólů Identity proti zmatení rolí, 

které následuje Intimita proti izolaci. 

 Identita proti zmatení rolí: Jedinec si utváří představu o sobě samém. Ctností tohoto 

stadia je věrnost (zvolenému povolání či ţivotní filozofii). 

 Intimita proti izolaci: Jde o spojení vlastní identity s identitou někoho druhého, můţe 

to být závazek sexuální. Ctností tohoto stadia je láska. Tato fáze spadá ale spíše do 

období po dvacátém roce. 

Raymond B. Cattell dospívání obecně označuje za bouřlivé období, kdy se člověk stává 

nezávislým. 

Marie Vágnerová
61

 popisuje adolescenci jako přechod mezi dětství m a dospělostí. A zahrnuje 

do tohoto období věk 10 aţ 20 let. To ovšem dělí na ranou adolescenci (11-15 let) a pozdní 

adolescenci (15-20 let). Počátek vymezuje biologicky pohlavním dozráním a jako důleţitý 

sociální mezník uvádí dokončení profesní přípravy a ekonomickou nezávislost (velice odlišné 

podle typu vzdělání). 

 

 Období adolescence je velice specifická fáze v ţivotě člověka, podle různých 

vývojových teorií mají mladí lidé v tomto období nesnadné úkoly. Je to období rozhodování a 

dozrávání v dospělého člověka. V reálném ţivotě se ovšem mladý člověk rozhoduje a vyvíjí 

s oporou rodičů, ale i tet v dětských domovech, po osmnáctém ani dvacátém roce nebývají 

skutečně všichni plně samostatní a vyspělí na samostatný ţivot. Adolescenti ze zařízení pro 

ústavní výchovu ovšem nemají bohuţel většinou jinou moţnost neţ stávající domov opustit 

právě v tomto bouřlivém období, a proto je na místě jejich příprava na tuto fázi, která je 

leckdy nelehká i pro mladého člověka opouštějícího vlastní rodinu s cílem postavit se na 

vlastní nohy. 

                                                
60 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, str. 30 
61 Tamtéţ, str. 321-344 
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3 Ústavní a ochranná výchova v ČR 

 

 Třetí kapitola o ústavní a ochranné výchově v České republice je rozsáhlejší. Bude se 

zabývat více tématy, jako jsou zařízení, kde ústavní a ochranná výchova probíhá, právní 

zakotvení nebo důvody zařazení dětí do těchto zařízení. 

 Důvodů, proč je dítě zařazeno do ústavní výhovy a nevyrůstá se svými rodiči, je celá 

řada. Podle Matějčka například: „Vlastní rodiče zahynou nebo se nemohou o dítě starat. 

Někdy se také bohuţel starat nechtějí, nebo se „starají“ takovým způsobem, ţe jediná pomoc 

spočívá v tom, ţe dítě je z péče takovýchto rodičů odebráno.“
62

 

 Matoušek Ústav definuje jako zařízení, kde „skupina profesionálních zaměstnanců 

pečuje o skupinu nějak handicapovaných lidí. Ústav je zvláštní fenomén: personál je v něm 

zaměstnán jako v jakékoliv jiné organizaci, pro klienty je však ústav dočasnou nebo trvalou 

náhradou domova. Tento rozdíl v očekáváních a postojích je ústředním problémem ústavní 

péče. Personál povaţuje klienty za objekt své práce, klienti chtějí být individuálními 

subjekty.“
63

 Dále také výstiţně popisuje vnitřní svět ústavů: „Ústavy mají svůj folklor, mají 

svůj slovník, svou atmosféru, jiţ je doslova moţno cítit nosem. Vůči vnějšímu světu jsou více či 

méně uzavřené; vstup do nich kontrolovaný. Mezi klienty a personálem existuje hranice, jejíţ 

obdobou je mezigenerační hranice rodinná.“
64

 

 Sloţení klientů v zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu neodpovídá české 

populaci ve zmenšeném měřítku, častěji se zde setkáme s dětmi s různě znevýhodněnými a 

etnicky odlišným, coţ mimo jiné popisuje i Gabriel a Novák v publikaci věnované 

poradenství v náhradní rodinné péči: „Faktem je, ţe v jednotlivých ústavních zařízeních se 

počet romských dětí pohybuje mezi 30-60% klientů. Jde o totální nepoměr oproti zhruba 4% 

Romů v české populaci.“
65

  

  

3.1 Současné pojetí ústavní a ochranné výchovy 

 

 Počet dětí vyrůstajících v ústavech, mimo rodinu je v České republice dosti vysoký a 

stále se zvyšuje, jiţ od roku 1999. Procházka uvádí počty dětí v těchto zařízeních (jedná se o 

                                                
62 MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, str. 22  
63 MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče, str. 17 
64 Tamtéţ, str. 21 
65 GABRIEL, Zbyněk a Tomáš NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2008, 144 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4717-883, str. 39 
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zařízení ústavní výchovy, v těchto číslech nejsou zahrnuta zařízení pro osoby se zdravotním 

postiţením):  

 

 v roce 1999 bylo v České republice umístěno ve 185 zařízeních 6 901 dětí, 

 v roce 2005 to bylo 7 300 dětí, 

 v roce 2007 jiţ je ve 225 zařízeních umístěno 7 600 dětí“
66

 

 K 31. 12. 2010 bylo v těchto zařízeních z rozhodnutí soudu 8 913
67

 dětí, z toho pak 

7 878 ve školských zařízeních, tedy dětských domovech, diagnostických ústavech a 

výchovných ústavech. „Během let 1995–2004 opustilo dětské domovy 7 532 dětí“
68

 

 Hlavní funkcí ústavů je podle Matouška
69

 podpora a péče. Tato funkce je plněna 

prostřednictvím poskytnutím náhrady za nefunkční či chybějící rodinu. To mají společné jak 

dětské domovy a kojenecké ústavy, tak zařízení pro těţce tělesně handicapované i domovy 

důchodců. 

 

Ústavní výchova 

 Ústavní výchova je institut rodinného práva, podle § 46 zákona č. 94/1963 Sb., o 

rodině, můţe soud nařídit ústavní výchovu v případě, ţe výchova dítěte je váţně ohroţena 

nebo narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě. Před takovým nařízením je ovšem 

soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí.  

 Ústavní i ochrannou výchovu upravuje zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních. Tento zákon byl jiţ měněn zákonem 383/2005 a nově také 333/2012. 

 Pedagogický slovník definuje ústavní výchovu takto: „Tam, kde rodina z některých 

důvodů v péči o dítě naprosto selhává a není moţné či vhodné zvolit osvojení nebo 

pěstounskou péči, je potřeba zajistit jiné výchovné prostředí. Institucemi ústavní péče 

s dlouholetou tradicí jsou zvláštní dětská zařízení v resortu zdravotnictví a školství, a to 

zařízení ústavní a ochranné výchovy.“
70

 

 Ústavní výchovu nařizuje soud. Hlavním důvodem nařízení ústavní výchovy jsou 

především poruchy v rodinné výchově (výchova dítěte je váţně ohroţena nebo narušena). 

                                                
66 PROCHÁZKA, Jan a in: GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 416  
67 STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, o. s. Statistiky náhradní výchovy v ČR. [online]. [cit. 2012-11-

20]. Dostupné z: <http://www.nahradnirodina.cz/statistiky_nahradni_vychovy_v_cr.html>  
68 GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 416 
69 Tamtéţ, str. 416 
70 PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2001, 322 s. ISBN 80-717-8579-2, 

str. 266 
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Jsou zde ale zařazeny i děti, o které se rodiče z nejrůznějších důvodů starat nemohou, nebo 

zemřeli. „Pokud je dítěti nařízena ÚV, má soud povinnost nejméně jednou za 6 měsíců 

přezkoumat, zda trvají důvody pro její nařízení nebo zda není moţné zajistit dítěti náhradní 

rodinnou péči.“
71

 

 Ústavní výchova, u dětí od narození do tří let, spadá pod resort ministerstva 

zdravotnictví. Od tří let do ukončení ústavní výchovy pak pod ministerstvo školství, mládeţe 

a tělovýchovy. V současnosti plánovaná reforma ústavní péče však předpokládá, ţe do roku 

2014 nebudou v ústavní péči ţádné děti do tří let věku. 

 

Ochranná výchova 

Důvody pro uloţení ochranné výchovy soudem upravuje zákon č. 218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně 

některých zákonů. Jedná se o situace, kdy: 

a) o výchovu mladistvého není náleţitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze 

odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níţ ţije, 

b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo 

c) prostředí, v němţ mladistvý ţije, neposkytuje záruku jeho náleţité výchovy, 

 a nepostačuje uloţení ústavní výchovy podle zákona o rodině. 

 U dětí, které jsou starší neţ 12 let, ale nedosáhly ještě 15 let věku a dopustily se činu, 

který by po dosaţení patnácti let byl označen jako trestný čin, a zákon by za takový čin 

dovolil uloţení výjimečného trestu, je také moţné uloţit ochrannou výchovu. 

 „Soud můţe v případě, ţe se mladistvý bude i bez omezení danými OV řádně chovat a 

pracovat, přeměnit OV v ústavní (příp. podmíněně umístit mladistvého mimo výchovné 

zařízení), a to i v případě, ţe nepominuly všechny důvody pro uloţení OV. Neplní-li mladistvý 

očekávání, můţe soud přeměnit ústavní výchovu zpět na ochrannou výchovu (zákon č. 

218/2003 Sb., § 23).“
72

 

 

 Ústavní i ochranná výchova trvá jen po dobu, po kterou to vyţaduje její účel. Nejdéle 

však do dovršení zletilosti, nebo, připravuje-li se dítě na budoucí povolání, po prodlouţení do 

devatenácti let. 
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3.2 Školská zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu 

 

Mezi školská zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu patří: 

 

Dětské domovy 

 Hlavním posláním dětských domovů je poskytnout dětem všestrannou výchovu, 

sociální a materiální péči a usilovat o harmonický vývoj osobnosti svěřenců. 

Jsou sem zařazeny děti z rodin, kde nemají vhodné rodinné prostředí, rodiče selhávají, nebo 

neplní své rodičovské povinnosti.  Účelem je tedy zajišťovat péči dětem s nařízenou ústavní 

výchovu, které nemají závaţné poruchy chování a vzdělávají se ve školách mimo DD. 

 Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v tomto zařízení je rodinná skupina. 

V kaţdé jednotce je heterogenní skupina dětí, která má své 2-3 vychovatelky (tety). Zařízení, 

kde je společná jídelna a program jsou naštěstí uţ spíše výjimkou.  

 Dětské domovy jsou pro děti od 3 do 18 let. V některých je moţnost pobytu i  

nezletilých matek s jejich dětmi (například DDŠ Moravský Krumlov, Kojenecký ústav a DD 

Dvůr Králové nad Labem). 

 

Dětské domovy se školou 

 Dětský domov se školou je určen pro děti a mladistvé s nařízenou ústavní výchovou 

s poruchami chování či duševní poruchou. Dále pro děti s uloţenou ochrannou výchovou, 

pokud jsou to nezletilé matky a pro jejich děti. 

 Jsou zde také heterogenní rodinné skupiny, sourozenci bývají v jedné skupině, 

přičemţ skupinu tvoří nejméně 5 a nejvíce 8 dětí. Hlavní odlišnost od dětského domova je 

ten, ţe sem jsou zařazovány zpravidla děti od šesti let do konce povinné školní docházky. 

Poté, co ji ukončí, nebo pominou důvody, aby dítě muselo být v DDŠ, je přeřazeno (někdy 

zpět) do DD. Naopak, pokud dítě po ukončení školní docházky nemůţe pokračovat na střední 

škole, nebo nenastoupí do zaměstnání, je přeřazeno do výchovného ústavu. 

  

Diagnostické ústavy 

 „Diagnostické ústavy jsou internátní výchovná zařízení, která komplexně vyšetřují 

z hlediska psychologického, pedagogického a sociálního mládeţ s nařízenou ústavní nebo 

uloţenou ochrannou výchovou.“
73

. V diagnostickém ústavu byly také na přechodnou dobu 

                                                
73 ŠVANCAR, Zdeněk a Jana BURIÁNOVÁ. Speciálně pedagogické problémy ústavní a ochranné výchovy, str. 

123 
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děti na útěku, ale nově zákonem 383/2012 Sb., byla tato funkce zrušena. Zde jsou vedeny 

evidence o dětech umístěných v v dětských domovech a ve výchovných ústavech. 

Diagnostický ústav má tedy celkem čtyři hlavní funkce
74

:  

 

 diagnostickou – vykonává vyšetření a stanoví prognózu výchovy či převýchovy. 

V ústavu je profesionální tým pracovníků včetně psychologa, etopeda, speciálního 

pedagoga, sociálního pracovníka, lékaře 

 rozmísťovací 

 záchytnou 

 sociální 

 

 Diagnostický ústav zároveň zajišťuje vzdělávání po dobu pobytu. Doba pobytu je 

maximálně osm týdnů, které by měly stačit na komplexní vyšetření jedince. Probíhá zde 

příprava na ústavní nebo ochrannou výchovu a reedukace, která spočívá hlavně v přerušení 

současných sociálních návyků. „Dalším úkolem je vyvolat u chovance pocit jistoty, 

bezpečnosti, sociálního zajištění a vědomí, ţe mu ústav chce podat pomocnou ruku.“
75

 

 Základní jednotkou v diagnostickém ústavu je výchovná skupina, která má 4-6 dětí. 

Se souhlasem ministerstva zde také můţe být zřízena jedna výchovná skupina pro péči o děti, 

kterým je potřeba zajistit dokončení studia, psychologických nebo speciálně pedagogických 

sluţeb, nebo jsou jiné okolnosti, proč není vhodné je přemístit. 

 

Výchovné ústavy 

 Výchovný ústav je určen pro mladistvé od patnácti let s výraznějšími poruchami 

chování, kterým byla nařízena ústavní nebo uloţena ochranná výchova. Výchovná skupina 

má 5-8 dětí. Plní funkce výchovné, vzdělávací a sociální. 

 Ve výchovných ústavech jsou zřizovány výchovné skupiny odděleně pro děti 

s nařízenou ústavní výchovou, uloţenou ochranou výchovou, pro nezletilé matky a jejich děti 

a pro klienty, kteří potřebují výchovně léčebnou péči. 

 Výjimečně můţe být do výchovného ústavu zařazeno i dítě od dvanácti let, které má 

natolik závaţné poruchy chování, ţe nemůţe být zařazeno do DD nebo DDŠ. 

  

                                                
74 ŠVANCAR, Zdeněk a Jana BURIÁNOVÁ. Speciálně pedagogické problémy ústavní a ochranné výchovy, str. 

124-126 
75 Tamtéţ, str. 134 
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3.3 Právní zakotvení ústavní a ochranné výchovy v České republice 

 

 Instituce ústavní výchovy se v ČR řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

výchovy nebo výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních
76

, a který byl novelizován zákonem 383/2005 Sb. 

  Účelem těchto zařízení je péče o dítě a jeho harmonický rozvoj, zařízení pro 

preventivně výchovnou péči pak předchází negativním projevům, odstraňují příčiny a 

důsledky jiţ vzniklých poruch chování. Zákon je v souladu s Úmluvou o právech dítěte.  

 Podle Institutu pro kriminologii a sociální prevenci by zařazení dítěte do zařízení pro 

výchovnou péči mělo být poslední moţností: „Umístění do kolektivního zařízení pro výkon 

ústavní výchovy by mělo být posledním krokem v posloupnosti intervencí ve prospěch dítěte, 

opatřením ve chvíli, kdy všechny ostatní výchovné zásahy selţou. Zjišťujeme však, ţe celá 

třetina dětí neprošla před umístěním v diagnostickém ústavu (kromě působení OSPOD) 

ţádnou předchozí intervencí, tedy ani vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně (PPP 

prošlo asi 35 % dětí). To působí jako výrazný nedostatek systému preventivní a terapeutické 

péče“.77 

 Dne 19. ledna 2009 projednala vláda materiál: „Návrh opatření k transformaci 

a sjednocení systému péče o ohroţené děti“.78 Tento návrh je prvním meziresortním 

vyjádřením systému péče o ohroţené děti, který by měl vést ke spolupráci resortů a změně 

stávajícího systému. Na základě tohoto návrhu byl vytvořen Národní akční plán k 

transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na období 2009 aţ 2011 (NAP), který 

definuje klíčové aktivity, které mají přispět ke zvýšení kvality práce s ohroţenými dětmi a 

jejich rodinami. Přičemţ ohroţené dítě je nově definováno jako „takové, jehoţ základní 

potřeby nejsou naplňovány v dostatečné míře a rodina není schopna dosáhnout změny a 

zajistit naplňování základních potřeb dítěte vlastními silami.“ a ohroţená rodina je „taková, 

jejíţ základní funkce, zejména ekonomicko-zabezpečovací, emocionální a socializačně-

výchovná nejsou dostatečně zabezpečeny.“ 
79

 

Tuto transformaci realizuje a koordinuje MPSV. 

 

                                                
76 ŠKOLSKÉ ZÁKONY: (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy) : výklad - prováděcí předpisy - souvisící předpisy; stav k 1. 9. 2008. Praha: 

Eurounion, 2009, 727 s. ISBN 978-80-7317-082-0. 
77

 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Shrnutí základních poznatků o dětech a 
mladistvých s asociálním chováním., str. 1 
78 GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 418 
79 ČESKÁ REPUBLIKA. Sbírka zákonů. Břeclav: Moraviapress, 2012. ISSN 1211-1244. 
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Cílem transformace je
80

: 

 

 Zlepšení kvality a dostupnosti sluţeb – celoţivotní vzdělávání pracovníků, větší důraz 

na primární prevenci, která by měla zabránit zbytečnému umístění dětí do ústavní péče 

 Jednotný postup pracovníků  

 Menší počet dětí, které jsou dlouhodobě v ústavní péči – práce s rodinou, podpůrné 

sluţbami pro dítě a rodinu, a větší počet kvalifikovaných pracovníků 

 Podpora všestranného rozvoje dítěte 

A dále je zde také zahrnuta podpora pro osamotnění dítěte. 

 

 Vláda České republiky se zavázala ke zlepšení systému péče o ohroţené děti a 

k podpoře pěstounské péče včetně té profesionální. Základními východisky pro reformu 

jsou:  

 

 Nejlepším prostředím pro dítě je rodina, resp. rodinné prostředí  

 Bylo by ideální, kdyby kaţdé dítě mohlo vyrůstat v rodině  

 Institucionální péče by měla být poslední moţností při řešení situace dítěte  

 V českém systému péče o ohroţené děti je nutné provést změny 
81

 

 

 Novinkou, která má chránit dítě a zamezit nedůvodnému nebo zbytečně dlouhému 

pobytu dítěte v ústavním zařízení je Individuální plán ochrany dítěte. Povinností 

pracovníků (s pomocí multidisciplinárního týmu) Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, bude 

vypracovat takový individuální plán pro ohroţené dítě, aby následná opatření umoţnila 

setrvání dítěte v jeho přirozeném prostředí, případně umoţní co nejrychlejší návrat dítěte do 

původní rodiny. 

Tento plán musí splňovat pět základních kritérií:
82

 

1. Být konkrétní – určuje jednotlivé kroky, odpovědnost za ně 

2. Má měřitelné výstupy – lze hodnotit jeho dopad a kvalitu 

3. Má dosaţitelné cíle – aby cíle bylo moţno dosáhnout v daném čase a za daných 

moţností 

                                                
80 GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 418  
81 ZÁRASOVÁ, Zuzana a Kateřina ŠLESINGEROVÁ. Reforma systému péče o ohroţené děti a novela zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí. MPSV Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 35 s. str. 4 
82 VÍTKOVÁ RULÍKOVÁ, Klára. Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu 

péče o dítě. In: Vytvoření individuálního plánu péče o dítě [online]. MPSV [cit. 2012-11-30]. Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7267/Metodicke_doporuceni_MPSV_c-3.pdf> 
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4. Být realistický – odpovídá situaci a dostupným sluţbám 

5. Je časově omezený – slouţí na určitou dobu, poté je vyhodnocen a připravuje se další 

plán 

 

 Jan Procházka vidí východisko současné situace následovně: „Aby zodpovědní činitelé 

na všech úrovních státní správy pochopili, ţe pokud je ČR kritizována za vysoký počet dětí 

umísťovaných do ústavní výchovy, je třeba zásadně změnit celou oblast primární prevence, 

zejména práce s rodinou.“
83

 

 

3.3.1 Novela zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy 

 

 Od 1.11.2012 vstoupila v platnost novela zákona o ústavní výchově. Jedná se o Zákon 

333/2012 Sb. ze dne 19. září 2012, kterým se mění 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, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Zákon mimo jiné mění pojmenování Školská zařízení pro preventivně 

výchovnou péči na Střediska výchovných sluţeb. Touto novelou chce MŠMT sníţit počet dětí 

v ústavní péči a více vyuţívat preventivní programy. 

 

Oblasti změn v zákoně 109/2002 (Přepis 333/2012 Sb.):
84

 

 Nové znění zákona je více orientováno na prevenci, které je věnováno více prostoru, 

má být upřednostněna před výchovou ústavní. Počty dětí v ústavních zařízeních by se měli 

sniţovat, například v současnosti v dětském domově lze v jednom areálu zřídit nejméně 2 a 

nejvíce 6 rodinných skupin, v novém návrhu zákona je omezení dáno na nejvíce 4 rodinné 

skupiny v jednom areálu. Zároveň mají zařízení kaţdé tři měsíce zjišťovat, zda důvody 

umístění dítěte trvají a za jakých důvodů není moţný návrat dítěte do rodinného prostředí. 

 Co se týče pobytu v diagnostických ústavech, dnes lze dítě umístit do zařízení 

ústavní péče bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu jen v odůvodněných 

podmínkách a je to spíše výjimečné. Nově by se mělo do DD nebo DDŠ umísit jen na základě 

osobní dokumentace (bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu) kaţdé dítě, které je 

mladší neţ 6 let, nebo je z kojeneckého ústavu, dítě, které potřebuje okamţitou pomoc, je bez 

poruch chování, nebo dítě které jiţ má ukončenou diagnostiku. 

                                                
83 Jan Procházka in: GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 415  
84 ČESKÁ REPUBLIKA. Sbírka zákonů. Břeclav: Moraviapress, 2012. ISSN 1211-1244. 
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 Změny se týkají také financí, které jsou dětem v zařízení pro náhradní rodinnou péči 

poskytovány. Kapesné by nemělo uţ být přesně tabulkově rozděleno podle věku
85

, ale mělo 

by být „přiměřené“. Pokud dítě oboustranně osiřelé pobírá sirotčí důchod a nemá jiný příjem, 

pouţívá se nejvýše 30% této částky na příspěvek zařízení, nově bude tato částka sníţena na 

nejvýše 10%.  

Novou povinností pro zařízení ústavní výchovy by mělo být vyhledávání fyzických 

osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamování těchto osob obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, spolupracují při přípravě pěstounů a osvojitelů a péči o ně, a 

poskytují jim poradenské sluţby diagnostické, terapeutické a poradenské formou 

ambulantních sluţeb, celodenních sluţeb pobytových sluţeb, sluţeb v přirozeném prostředí 

dítěte.
86

 Při této práci mak mají vyuţívat moderních metod psychoterapie, pozitivního 

rozvíjení osobnosti a supervizi. 

 Novela obsahuje mnoţství nových nařízení, ale současně jich také hodně ruší. 

Například nebude platit, ţe diagnostický ústav pečuje o děti na útěku od osob odpovědných 

za výchovu na základě rozhodnutí o předběţném opatření nebo poskytovat péči dětem, o 

jejichţ umístění poţádali zákonní zástupci dítěte v důsledku poruch chování dítěte. Ze zákona 

lze vyuţít pravomoci diagnostických ústavů zřizovat se souhlasem ministerstva skupiny pro 

účely dlouhodobé péče o děti, jimţ se má zajistit dokončení studia nebo je není vhodné 

přemístit, pouze se souhlasem ministerstva. Dále se zmírňují nebo ruší moţnosti trestů, jako 

bylo odnětí moţnosti zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec 

vnitřního řádu zařízení. Dále by měly být zrušeny sankce a kontroly za porušení zákona 

ředitelem zařízení. 

 

 Osobně se domnívám, ţe upřednostnění prevence je zde na místě a skutečně je 

v současnosti příliš malá snaha efektivně pracovat s rodinami, kde se vyskytují problémy 

vedoucí k odebrání dítěte. Sniţování počtu dětí v zařízeních je dobrá idea, která se víceméně 

váţe na to, ţe by se výrazně více pracovalo v oblasti prevence. Samotné ubírání počtu míst 

v dětských domovech si v současné realitě neumím snadno představit. Co se týče pobytů dětí, 

které nemají výchovné problémy nebo jsou v předškolním věku v diagnostických ústavech, je 

toto opatření rozhodně správným krokem, neboť pobyt v diagnostickém ústavu kromě 

                                                
85 Do současnosti to bylo kapesné: nejvíce 45 Kč pro děti do 6 let, 105 pro děti od 6 do 10 let, 180 pro děti 10-15 

let a 270 Kč pro nezaopatřené od 15 do 26 let za měsíc. 
86 Novela zákona 109/2002 Sb.: ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů. 
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diagnostiky přináší dětem také zbytečně traumatizující období a jejich pobyt zde je tedy dle 

mého názoru dosti zbytečný. Vyhledávání pěstounů je spornou záleţitostí, na jednu stranu by 

bylo velice prospěšné, mít více rodin, které by se stávaly pěstouny, a o děti, které by jinak 

byly umístěné v ústavech, pečovaly v rodinném prostředí, ovšem druhá věc je jejich motivace 

k této činnosti. Navyšování finančních odměn za pěstounství můţe vést k tomu, ţe se 

k takové práci budou hlásit i lidé, kteří by se tím jinak nezabývali. Proto je důleţité, aby se 

počet pěstounů zvyšoval, ale ne za kaţdou cenu. Změnu, ţe diagnostické ústavy nebudou 

přijímat děti na ţádost jejich zákonných zástupců, také vítám, protoţe se domnívám, ţe 

v situaci, kdy mají rodiče závaţné výchovné problémy, se mohou obrátit na střediska 

výchovných sluţeb.  

 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí  

 Poslanci také přijali 5. 9.2012 zákon 401/2012 Sb., kterým se mění zákon 539/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně. Tato novela směřuje především ke sníţení počtu dětí 

v ústavních zařízeních (hlavně v kojeneckých ústavech) a navýšení počtu pěstounů a jejich 

zprofesionálnění. Dle této novely se mění finanční odměna pěstounů a jejich evidence, nárok 

na odměnu pěstouna má i pěstoun v evidenci, který v té době ţádné dítě v péči nemá. 

 

 Změny v náhradní rodinné péči způsobují mnoho obav především zaměstnancům 

v oblasti péče o ohroţené děti, které se týkají příliš rychlé změny, těţké realizovatelnosti, 

nedostatku profesionálních pěstounů. Na druhou stranu upřednostnění preventivní péče před 

ústavní by mělo pro děti být výrazně lepší, alespoň pro ty, které mají rodinu, jeţ jim můţe 

potřebnou péči a výchovu poskytnout a se kterou lze pracovat. K tomu je samozřejmě třeba 

rozšířit síť preventivních poradenských zařízení, s čímţ novela počítá.  

 Výraznou změnou je zrušení moţnosti, aby rodiče mohli své děti, které výchovně 

nezvládají, na základě své ţádosti umístit do diagnostického ústavu. Tato moţnost se neruší 

s okamţitou platností, ale je omezena na 10% dětí z celkového počtu v diagnostickém ústavu, 

a to do roku 2017. To můţe být pro některé rodiče velice obtíţné. Ovšem pokud bude 

skutečně moţné nahradit tuto variantu ambulantní péčí, která se má také dle zákona rozšířit, 

neměl by být ţivot v rodině pro dítě s  poruchami chování překáţkou. Rozšiřování 

kompetencí ředitelů zařízení je na jednu stranu dobré, protoţe znají jednotlivé děti v zařízení 

lépe neţ soud nebo ministerstvo, na druhou stranu se můţou objevovat větší odlišnosti 

v řízení a přístupu v jednotlivých zařízeních právě podle schopností a osobnosti jednotlivých 

ředitelů a ředitelek. 
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3.4 Zařazení dětí do ústavní výchovy  

 

 Proces rozmísťování do jednotlivých zařízení zajišťují zatím stále především 

diagnostické ústavy. Právě  diagnostický ústav by měl být prvním zařízením, kam je dítě 

nejprve zařazeno. Zde se také odehrává nejdůleţitější rozhodnutí – kam bude dítě umístěno, 

vţdy by to mělo být co nejvhodnější vzhledem ke klientovi. 

 

 K zařazování dětí do ústavní výchovy je několik důvodů, mezi ty, kdy se rodiče o své 

potomky nestarají, patří podle Dunovského tyto: 

 

1. Rodiče se starat o dítě nemohou 

 Mezi takové důvody patří hlavně situace rodiny i společnosti. Například ve válce, 

kdyţ jsou rodiče deportováni, vlivem přírodních katastrof, pokud to nedovoluje zdravotní stav 

dítěte či rodiče nebo je rodič ve výkonu trestu. 

2. Rodiče se o dítě starat nedovedou 

 Rodiče mohou být příliš nezralí, nemají dostatečné kompetence, aby dokázali dítěti 

zajistit základní potřeby, nebo se dostali do situace, kterou neumí vyřešit a sami potřebují 

pomoc. 

3. Rodiče se o dítě starat nechtějí 

 V tomto případě hraje roli osobnost rodičů, rodiče se svých dětí mohou zříci, opustit 

je. Rodiče mají jiné hodnoty, rodina nepatří mezi ty hlavní. 

 

 Jedním z důvodů, proč se rodiče o vlastní dítě starat nemohou, nedovedou nebo 

nechtějí, bývá zdravotní či mentální postiţení narozeného dítěte. Ovšem v případech, kdy dítě 

potřebuje neustálou lékařskou péči, je umístěno do jiných ústavů neţ do těch poskytujících 

nařízenou ústavní výchovu. To, zda se rodina zvládne vyrovnat s příchodem postiţeného 

dítěte, záleţí především na resilienci rodiny. V dětských domovech se u dětí častěji vyskytují 

poruchy senzorických či motorických funkcí, ADHD atd., to ovšem není důvod jejich 

umístění. Dalším ztěţujícím faktorem, někdy aţ znemoţňujícím výchovu vlastním rodičem je 

také postiţení rodiče. Zde je na místě především vyhledávat rodinné příslušníky, kteří mohou 

výchovu převzít a o dítě se postarat. Campionová
87

 věří, ţe je důleţité mentálně postiţené 
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rodiče vzdělávat a rozvíjet tak, aby mohli ve své rodičovské roli uspět, popisuje, ţe v Severní 

Americe a ve Velké Británii jiţ funguje řada projektů ke zlepšení rodičovských schopností. 

 Přijde-li do zařízení pro ústavní či ochrannou výchovu dítě z rodiny, kde byla výchova 

zanedbávána, bývá nezbytná resocializace. Podle Švancara se: “Má dosáhnout toho, aby 

chovanec byl sociabilní, aby měl určitou schopnost a snahu vytvářet mezilidské vztahy.“
88

 

 Často jsou děti zařazeny do ústavní výchovy kvůli jejich poruchám chování a 

delikvenci. Účinnost takového přístupu není ovšem nahlíţena příliš optimisticky: „Umístění 

dítěte do institucionální péče v mnoha případech znamená jen jeho detenci a pouhé přerušení 

sociálně patologického vývoje, který po opuštění ústavu buď dále pokračuje, nebo se díky 

nevhodným podmínkám, do nichţ se vrací, teprve nastartuje.“
89

 

 

 Jak jiţ bylo výše zmíněno v části věnující se změnám v zákoně č. 109/2002 Sb., 

diagnostickými ústavy by uţ nemusely automaticky projít všechny děti, které je potřeba 

zařadit do zařízení pro ústavní výchovu, coţ oceňuji obzvláště v případech, kdy u dětí nejsou 

zaznamenány ţádné problémy v chování. Důvody proč je dítěti nařízená ústavní výchova je 

mnoho, zdaleka ne všechny ale jsou důvodem k tomu, aby se dítě do rodiny uţ nemohlo 

vrátit.  

                                                
88 ŠVANCAR, Zdeněk a Jana BURIÁNOVÁ. Speciálně pedagogické problémy ústavní a ochranné výchovy, str. 

139 
89 GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 417  
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4 Rozvíjení kompetencí k samostatnému ţivotu v podmínkách ústavního 

zařízení 

 

 Ve čtvrté kapitole se věnuji způsobům rozvíjení kompetencí, které budou klienti 

z ústavní výchovy potřebovat pro svůj samostatný ţivot. Konkrétně školnímu prospěchu, 

edukaci se zaměřením na samostatný ţivot uvnitř ústavního zařízení, trávení volného času a 

přípravou na povolání.  

 Mnoţství času a kvalita, s níţ se věnují jednotlivá zařízení pro ústavní výchovu 

přípravě na samostatný ţivot, se liší. Všude jsou ale klienti vedeni k tomu, aby dostudovali 

střední školu nebo odborné učiliště, aby měli profesi, mohli se uplatnit na trhu práce. Právě 

zaměstnání a s ním související bydlení jsou nejčastějším problémem, proč děti, které prošly 

dětským domovem, končí na ulici. Hlavní nevýhodou ústavní výchovy je v tomto směru to, ţe 

jsou zde klienti neustále řízeni a nejsou zvyklí starat se o sebe bez pomoci druhých. 

 Nedostatečnou připravenost mladých lidí odcházejících z dětských domovů vysvětluje 

Kulhavá následovně:
 90

 „Jednou z hlavních příčin nedostatečné připravenosti dětí pro ţivot 

mimo zdi ústavu je především nedostatek praktických zkušeností. Jejich osvojení dětmi by 

mělo být samozřejmostí, realita je ovšem jiná. Děti jsou sice v řadě činností stimulovány 

k určité samostatnosti, stále to však nestačí k tomu, aby se při vstupu do samostatného ţivota 

vyhnuly obrovskému šoku a častým potíţím.“ 

 

4.1 Vliv náhradní výchovné péče na školní prospěch  

 

 Děti, které přicházejí do zařízení pro ústavní výchovu (ať uţ dětského domova, či SOS 

vesničky), mají obvykle ve škole špatný prospěch a značné mezery ve vzdělávání. Matoušek 

ve své knize uvádí, ţe i kdyţ se děti začnou více učit, stejně se situace nelepší: „Učení totiţ 

nejde, není-li zájem – a zájem není, není-li pro koho se učit.“
91

 Důleţitým faktorem je tedy to, 

zda dítě někdo pochválí za dobré výsledky, motivuje ho a dítě cítí, ţe má o něj dotyčný zájem. 

Matoušek dále dodává, ţe určité výsledky se dostaví aţ tehdy, kdyţ se vytvoří citový vztah 

k novým rodičům či vychovateli. Na děti v ústavním zařízení nejsou také kladeny takové 

nároky, jako v rodinném prostředí. O to má pak dítě menší motivaci vyniknout. Právě kvůli 

                                                
90 KULHAVÁ, Lucie, Magdalena MORAVCOVÁ, Anna PÍBILOVÁ a Adéla ROEDLOVÁ. Nedostatečná 

připravenost mladých lidí odcházejících z dětských domovů pro ţivot ve společnosti. 2009, 47 s. str. 17 
91 MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, str. 30 
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špatnému prospěchu a nezvládání nároků běţné základní školy jsou děti z ústavní péče častěji 

zařazovány do základní školy praktické. Mnozí pak dosáhnou jen základního vzdělání. 

Středoškolské vzdělání dokončí 34% a vysokoškolské vzdělání pouze 1% klientů z ústavní 

výchovy. Muţíková
92

 uvádí, ţe na vyšší odbornou školu nebo univerzitu jde kaţdý 171. klient 

ústavní výchovy, u dětí z běţných rodin je to kaţdý čtvrtý. 

 U dětí, které nevyrůstají se svými rodiči, se také objevuje narušený vztah ke 

vzdělávání a práci. Určitou roli zde při tom můţe hrát, ţe ani biologičtí rodiče těchto dětí 

často nedosahují vyššího vzdělání neţ základního a vzdělání nepatří mezi jejich důleţité 

hodnoty. Procházka
93

 uvádí, ţe dosaţené vzdělání rodičů dětí v ústavní výchově je výrazně 

pod standardem populace.  

 Do přístupu ke vzdělávání se promítá délka pobytu v ústavní péči a vliv školy, do 

které děti chodily před umístěním do ústavního zařízení. Přístup k učení a školní docházce 

bývá odlišný u dětí, které přišly do dětského domova z kojeneckého ústavu, a u těch, které se 

ocitly v ústavní výchově aţ například na druhém stupni základní školy. Návyky se také liší 

podle toho, zda dítě v době, kdy ještě ţilo s rodiči, chodilo do školy a nemělo s učením obtíţe, 

rodičům na školních výsledcích záleţelo, a u dětí, které například rodiče do školy neposílali, 

tolerovali jim záškoláctví či sami ţádného vzdělání nedosáhli. Svobodová
94

 upozorňuje na to, 

ţe je-li dítě umístěno do ústavní výchovy v době, kdy uţ navštěvuje základní školu, je třeba 

individuálně posoudit moţnosti další práce s tímto dítětem. Podle autorky špatné školní 

výsledky způsobuje nejen nedostatečné vzdělávání v předešlém období, ale také LMD či 

některá porucha učení, která je dětem diagnostikována aţ během ústavní výchovy. 

 Horší známky mají často děti z ústavní výchovy nejen z vyučovaných předmětů, ale 

také z chování. Sníţené známky z chování mají zřejmě stejný důvod, který uvádí Matoušek 

obecně u špatného školního prospěchu. Zlepšení chování lze tedy očekávat při novém 

navázání citového vztahu. Pokud dítě nemá nikoho, koho bude jeho zhoršená známka 

z chování trápit, nebo někoho, koho bude těšit, ţe se chování zlepšilo, nemá pak dostatečnou 

motivaci své chování ve škole zlepšit. Zároveň je však moţno uvaţovat o tom, ţe se děti do 

ústavní výchovy často dostávají rozhodnutím soudu z důvodů jiţ rozvinutých poruch chování, 

které se následně projevují i ve škole. 

                                                
92MUŢÍKOVÁ, Michaela. Z dětského domova na vysokou školu? To je v Česku opravdu vyjímka. Ihned.cz: 

Zpravodajský server Hospodářských novin. [online]. [cit. 2013-3-3] Dostupné z: 

<http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-47538240-z-detskeho-domova-na-vysokou-skolu-to-je-v-cesku-opravdu-

výjimka: > 
93 PROCHÁZKA, Jan in: GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 416 
94 SVOBODOVÁ, Zdeňka. Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společosti. Brno, 2009. 

Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc.PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. str. 13 



44 

 

4.2 Edukace k samostatnému ţivotu v zařízeních pro ústavní výchovu 

 

 Oldřich Matoušek ve své knize o ústavní výchově
95

 uvádí, ţe míra, jakou se dítě můţe 

zapojovat do chodu zařízení a jeho provozu, má vliv na to, bude-li toto zařízení pro dítě 

dobrým místem. Pokud zařízení nechá své svěřence, aby byli i v ústavu co nejvíce samostatní, 

získají pak praktické a sociální dovednosti, které jim jinak scházejí, a v období po dosaţení 

dospělosti můţe být jejich nedostatečná připravenost v této oblasti fatální. 

 Svobodová popisuje rozvíjení a vzdělávání v dětských domovech optimisticky: 

„Výchova dětí v dětském domově je etapou pravidelného a systematického rozvoje, poznávání, 

vzdělávání a rodinné péče v rodinných skupinách. Je zaloţeno na poznávání, respektování a 

rozvíjení individuálních potřeb dětí, moţností a zájmů kaţdého dítěte. Je vedena činnostním a 

praktickým charakterem a motivuje děti k dalšímu poznání, hledání, objevování, tvořivosti a 

nalézání vhodné cesty řešení různých problémů a ţivotních situací.“
96

 

 V dětských domovech převaţují stejné metody rozvíjení ţivotních kompetencí jako v 

rodinách, jde hlavně o řešení běţných situací a úkolů, jako jsou vztahy se sourozenci a 

kamarády, nákupy, úklid, pomoc s mladšími dětmi apod. V některých zařízeních však existují 

vzdělávací programy, kam je speciálně zařazena právě i příprava na samostatný ţivot. 

Například v dětském domově v Prostějově
97

 mají školní vzdělávací program s názvem „Chci 

uţivit sebe a svou rodinu“, který má celkem šest cílů, a jedním z nich je „Příprava pro ţivot 

a profesní orientace“. Tato oblast je zaměřena na získávání sociální gramotnosti a osvojení 

si chování v různých ţivotních situacích. Mezi takové dovednosti je zde zařazena: orientace 

ve veřejných institucích, vyplňování formulářů, vyhledávání pracovních příleţitostí na 

internetu, vytváření pracovních návyků či zvládnutí domácích prací. V rámci programu je 

klientům vysvětlen rozdíl ohodnocení práce kvalifikované a nekvalifikované, coţ je má 

motivovat k vyučení. Dále se zaměřují na to, aby klienti měli moţnost chodit na brigádu a 

vyzkoušet si tak některou z profesí, a jsou tak vedeni k zájmu po vlastním odborném růstu. 

  

 V této oblasti je v posledních letech vidět velký posun. V době, kdy byly dětské 

domovy umístěny ve velkých budovách, kde bylo více výchovných skupin neţ dnes, a tyto 

skupiny byly často homogenní, děti získávaly zkušenosti mnohem obtíţněji. V takových 

zařízeních bylo více zaměstnanců jako kuchařky, švadleny a pradleny, coţ v ţádném případě 

nepodporovalo samostatnost a soběstačnost u dětí. 

                                                
95 MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče, str. 73 
96 SVOBODOVÁ, Zdeňka. Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti, str. 13 
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 Součástí výchovně vzdělávací práce ústavních zařízení by mělo být vedení dětí k 

uvaţování o budoucnosti. Plánování budoucnosti se stává velmi naléhavým úkolem v 

období před ukončením ústavní výchovy. To je však pro tyto mladé lidi velmi obtíţné. Coţ je 

způsobeno více faktory, včetně toho, ţe často není uspokojena jejich potřeba otevřené 

budoucnosti. Matějček to vysvětluje takto: „Děti v dětských domovech ţijí daleko více 

přítomností. Ne, ţe by se jim tam vedlo špatně, ale napětí z očekávání něčeho nového, 

zajímavého, či strach třeba ze špatných školních známek, z pohoršení nebo zármutku někoho 

z jejich blízkých, to všechno je tu omezeno na minimum. Prostě není pro to důvod.“ 
98

 O to 

těţší je, pokud ţilo dítě celý ţivot v ústavním zařízení, a nyní si má plánovat budoucnost, 

která byla aţ doposud pro dítě nepodstatná. 

  

4.2.1 Vzdělávání ve volném čase  

 

 Volný čas úzce souvisí se zájmy jedince. Defektologický slovník zájem definuje 

následovně: „Zájem v psychologii nemá jednotný výklad. Posuzuje se jako schopnost jedince i 

jako specifický psychický jev. Často se zařazuje k motivaci. Znamená trvalejší zaměření 

osobnosti na určitou osobu, předmět nebo jev, při kterém jsou ve zvýšené pohotovosti procesy 

pozornosti, emočního proţívání, paměti a myšlení.“
99

  

 Jak uvádí Švancar, zájmy se mohou měnit v čase. Například zájmové aktivity dětí 

mladšího školního věku a dospívajících se mohou výrazně lišit, protoţe tak, jak se vyvíjí 

osobnost dítěte, tak spolu s tím se mění i jeho zájmy: „Zájmová sféra jedince se vyvíjí, 

krystalizuje s přibývajícím věkem. V období 14 – 16 let dochází k diferenciaci šíře zájmové 

oblasti a k prohlubování určitých zájmů.“
100

 Zájmy jsou důleţité uţ pro děti mladšího 

školního věku, a to především v tom, ţe mohou dobře kompenzovat školní neúspěchy. Velice 

důleţitá je nabídka aktivit, obecně platí, ţe pokud má dítě nebo dospívající mnoţství volného 

času, ale nemá příleţitost kvalitně ho vyuţít, najde si rychleji zábavu nevhodnou, zejména 

pokud začne trávit svůj volný čas s vrstevnickou skupinou nebo partou, jejíţ členové jsou na 

tom podobně. 

 U dětí z ústavní péče nebývá zaměřenost zájmů stálá, způsob trávení volného času pak 

závisí především na tom, k jakým aktivitám mají v ústavním zařízení přístup. Znamená to 
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tedy, ţe činnosti ve volném čase zde ovlivňuje především lokalita, umístění zařízení v obci a 

spolupráce zařízení s volnočasovými organizacemi.   

 V dnešní době mají děti v dětských domovech moţnost rekreace a zábavy i v rámci 

zařízení, také se často pořádají volnočasové programy a soutěţe speciálně pro děti z dětských 

domovů. V České republice je kaţdé léto tradičně také několik letních táborů pořádaných pro 

děti z dětských domovů. Rozšiřující formou jsou návštěvy umělců a známých osobností 

v dětských domovech, které mají dětem rozšířit obzory v moţnostech kvalitního trávení 

volného času, probudit v nich zájem a motivovat k rozvíjení talentu. Nejúspěšnější jsou 

v těchto programech vzhledem k sloţení klientů v dětských domovech romští muzikanti, kteří 

si s dětmi zatančí a zazpívají písně, které dobře znají a umoţní jim intenzivně si proţít pocit, 

ţe někam patří. 

   

4.3 Příprava na povolání 

 

 Příprava na budoucí povolání probíhá zpravidla ve vzdělávacích institucích (na 

středních školách, středních odborných učilištích):  „Při přípravě na kvalifikovaná povolání je 

prvním stupněm volba oboru. Jiţ v této fázi se obtíţně vychovatelná mládeţ setkává 

s potíţemi.“
101

 Mezi tyto potíţe patří to, ţe ve věku kolem 15 let dospívající nemívají zájmy, 

které by je směřovaly ke vzdělávání v určitém oboru, ani dostatečný přehled o moţnostech, 

které v přípravě na povolání mají. To je ovšem specifikum daného věku, nikoli dětí z ústavní 

péče. Počáteční výběr studijního zaměření se u dětí z běţných rodin a z ústavních zařízení 

příliš neliší, předpoklady pro úspěšnou realizaci takového studia uţ se ale liší významně. Uţ 

jen moţná vzdálenost školy, na kterém lze vybraný obor studovat a přijímací zkoušky 

kandidáty z ústavní výchovy snadno odradí a volí pak raději jinou, snadnější variantu. Častěji 

také dokončují základní vzdělání později neţ v patnácti letech, jako je běţné.  

 V České republice navštěvuje nejvíce dětí vyrůstajících v ústavním zařízení po 

základní škole střední odborná učiliště (oblíbený je obor kuchař – číšník). Velice malé 

procento pak navštěvuje střední odbornou školu nebo gymnázium. Na vysokou školu po 

maturitě nastoupí jen zcela výjimečně. Tento fakt je ovlivněn jak obvykle nízkým vzděláním 

jejich biologických rodičů, kteří je ve volbě náročnější studijní dráhy obvykle nepodporují, 

tak častými poruchami učení a pozornosti. 

 

                                                
101 ŠVANCAR, Zdeněk a Jana BURIÁNOVÁ. Speciálně pedagogické problémy ústavní a ochranné výchovy, str. 

85 
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5 Ukončení pobytu v ústavním zařízení 

 

 Pátá kapitola se zabývá celkově obdobím, kdy klient ústavní výchovu opouští a 

přechází do samostatného ţivota, kdy uţ zodpovídá sám na sebe a svůj ţivot. Je zde nastíněn 

proces odchodu ze zařízení, co po něm následuje a jaké jsou nejčastější problémy po odchodu 

ze zařízení pro ústavní výchovu. 

  

5.1 Proces ukončení pobytu v zařízení 

 

 Ústavní výchova je poskytována dětem od 3 do 18 let. V případě, ţe dítě nemá vlastní 

rodinné zázemí a pokračuje v přípravě na povolání i po dosaţení osmnácti let věku, můţe dále 

setrvat v zařízení za okolností, ţe ředitel zařízení sepíše smlouvu s nezaopatřenou osobou na 

základě její ţádosti. V tomto případě můţe svěřenec setrvat v zařízení aţ do 26 let, pokud se 

nepřetrţitě připravuje na budoucí povolání. 

Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních upravuje důvody ukončení 

pobytu takto: 
102

 

 

 a) Zrušení ústavní nebo ochranné výchovy soudem 

 b) Dosaţení zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na 

 povolání 

 c) Dosaţení věku 19 let, byla-li prodlouţena ústavní výchova a jedinec dobrovolně 

 nesetrvá v zařízení do ukončení přípravy na povolání. 

 d) Osvojení dítěte nebo svěření do pěstounské péče 

 

 Dítěti, kterému byl pobyt v zařízení ukončen z důvodů uvedených výše, se poskytuje 

podle §33 jednorázový příspěvek v hodnotě 15 000. Tento paragraf dále určuje, ţe dítěti by 

měla být poskytnuta poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce. Povinností ředitele 

zařízení je umoţnit jiţ zletilému jedinci před opuštěním zařízení jednání se sociálním 

kurátorem. 

                                                
102 ŠKOLSKÉ ZÁKONY: Školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní výchovy 

a ochranné výchovy. Výklad - prováděcí předpisy - souvisící předpisy; stav k 1. 9. 2008. Praha: Eurounion, 

2009, 727 s. ISBN 978-80-7317-082-0 
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 Další formou opuštění ústavní výchovy je osvojení dítěte či zařazení do pěstounské 

péče, to sice představuje ţivot dítěte bez ústavního zařízení, ale také nové prostředí mimo 

ústav nebo svou původní rodinu.  

 Po ukončení ústavní výchovy je klient většinou odkázán sám na sebe, kontakt 

s dětským domovem, kde často strávil i několik let, je udrţován jen málokdy, coţ vede k 

osamění těch, kteří nikoho jiného nemají, coţ zmiňuje i Matoušek: „Ústavy aţ na výjimky 

neudrţují kontakt se svými bývalými svěřenci po jejich propuštění. Za dnešního stavu věcí se 

klient, který nemá dobré rodinné zázemí, ocitá po propuštění z ústavu ve vztahovém a 

existenčním vakuu.“
103

 

 

5.2 Odchod ze zařízení a následná péče 

 

 Nadace Sirius vypracovala v roce 2008 rozsáhlou studii, která mapuje problematiku 

ohroţených dětí v ČR. Součástí výzkumů byla i oblast zabývající se tím, kam směřují 

mladiství, kteří právě opustili ústavní výchovu. Ze studie vyplývá, ţe během let 1995 – 2004 z 

celkového počtu 17 454 dětí po skončení institucionální péče: 

 

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

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

 28 dětí odešlo do psychiatrické léčebny 

 12 308 dětí odešlo do původní rodiny 

 1 268 dětí odešlo do domu na půl cesty
104

 

 

 Celkově se trestné činnosti dopustilo 9 751 dětí, přičemţ během pobytu 

v institucionální péči se trestné činnosti dopustilo 3 209 dětí, ale po odchodu to bylo uţ 8 866 

dětí. Nejvíce, tedy přes dvanáct tisíc dětí se po ukončení ústavní výchovy vrací do svých 

původních rodin. Tyto děti většinou jinou moţnost nemají a často se tak rozhodují s plánem, 

ţe je to jen dočasné řešení, neţ si najdou vlastní bydlení. Trestná činnost je po odchodu 

z ústavního zařízení velice vysoká vzhledem k tomu, ţe většina mladých lidí se vrací do 

svých původních rodin, Jan Procházka105 toho vyvozuje následující: „Zvláštní pozornost si 

zaslouţí situace dětí, které se vracejí do svých původních rodin, tzn. zpravidla do nesmírně 

                                                
103 MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče, str. 73 
104

 PROCHÁZKA, Jan in: GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 416-417 
105

 Tamtéţ, str. 417 
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problémového a zátěţového prostředí. Dále se domnívá (k většímu výskytu trestné činnosti), 

ţe: „mezitím, co bylo dítě umístěno v institucionální péči a co ji opustilo, s rodinou nikdo 

nepracoval, nepokusil se o její resocializaci a nápravu sociálních problémů, které byly v řadě 

případů příčinou umístění dítěte do institucionální péče.“
106

 

 

 Naopak ředitel diagnostického ústavu v Dobřichovicích Tomáš Řezníček
107

, připisuje 

úspěch v odchodu dítěte z dětského domova právě tomuto zařízení. To podle něj usiluje o 

návrat dítěte do vhodného rodinného prostředí a o spolupráci s rodinou. Taková snaha je 

důleţitá pro to, aby rodina instituci důvěřovala a nevyhodnocovala situaci tak, ţe jim dítě 

někdo bere, ale aby naopak rodina chápala, ţe zařízení pracuje na tom, aby se dítě mohlo co 

nejdříve do rodiny vrátit. 

 

5.3 Systémové moţnosti podpory procesu osamostatňování  

 

Finanční podpora státu  

 Dítěti, které po dosaţení zletilosti odchází ze zařízení, se podle skutečné potřeby 

v době propouštění a podle hledisek stanovených vnitřním řádem poskytuje věcná pomoc 

nebo jednorázový peněţitý příspěvek v hodnotě nejvýše 15 000 Kč.
108

 

Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany poskytuje poradenská pomoc 

se zajištěním bydlení a práce, následující 2 roky po opuštění zařízení je dítěti zajišťována 

pomoc při řešení tíţivých ţivotních situací. 

 

Podpora  dětského domova  

V dětských domovech je dlouhodobým cílem vychovatelů připravování dětí pro další 

samostatný ţivot ve společnosti. K dosaţení tohoto cíle jsou stanoveny jednotlivé dílčí cíle a 

metody, které jsou uvedeny v celoročním plánu a v individuálních programech dětí. 

 Při dětských domovech  mohou být zřizovány tzv. startovací byty, které slouţí 

odcházejícímu dítěti, neţ bude vyřízeno jeho vlastní bydlení. Dětským domovům i přes snahu 

především chybí metodika, větší spolupráce a vzájemné předávání zkušeností. Některé 

z dětských domovů se zúčastňují programů mimo zařízení, které mají děti připravit na odchod 

                                                
106 PROCHÁZKA, Jan in: GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 417 
107 ŘEZNÍČEK, Tomáš. Co ovlivňuje úspěšnost dětí po odchodu z dětského domova. Učitelské Noviny [online]. 

roč. 2008, č. 6 [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: 

<http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=874&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d> 
108 Dle zákona 109/2002 Sb. 
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ze zařízení (dále v kapitole 6.1 Edukační projekty a organizace). Několikrát jsem se ale 

setkala se situací, kdy bylo dítě na takový kurz přihlášeno za trest, coţ není pro klienta 

motivující a pro lektory snadná situace. Odlišně jsou také finanční moţnosti jednotlivých 

dětských domovů. 

 Zařízení se často zaměřují spíše na volnočasové aktivity a zábavu, která nemá valnou 

vzdělávací úroveň. Mají-li děti na výběr, raději jdou na soutěţ v tancování, která slibuje 

integraci dětí z DD, nebo motivaci k pracovním příleţitostem po setkání se známými 

osobnostmi, na místo, aby se zapojovaly do běţné společnosti a více se tak připravovaly na 

ţivot mimo ústav. Vítám proto stanoviska rozumných ředitelů zařízení výchovné péče, jako je 

to Jana Pavlase: „Osobně se domnívám, ţe pro budoucí samostatný ţivot dětí má význam 

kaţdá činnost, s níţ se během svého dětství setkají, ale více neţ skotačení na jevištích během 

různých přehlídek a soutěţí (snad s výjimkou budoucích mediálních star) přece jen 

upřednostňuji jiné formy činnosti vedoucí spíše k dosaţení co nejvyššího stupně vzdělání a tím 

jiţ zmíněné samostatnosti a soběstačnosti.“
109

 

 

5.4 Úskalí samostatného ţivota 

 

 Hlavním úskalím osamostatnění se dětí z ústavní výchovy je obecně jejich 

nepřipravenost na tuto událost. Podle Fondu ohroţených dětí se jeví u dětí z ústavní péče jako 

problematická především následující fakta
110

: 

 

 Je pro ně problematické integrovat se do společnosti  

 Selhávají v rodičovské roli, jejich děti se také často ocitají v ústavní výchově, jsou 

častěji týrány a zanedbávány 

 Mají problematické mezilidské vztahy, hůře je navazují i udrţují 

 Mají menší vzdělání, neţ jakému inteligenčně odpovídají 

 Objevuje se vysoká míra kriminality 

 Špatně rozvinuté svědomí jako důsledek toho, ţe systém odměn a trestů vede 

k účelovému jednání. Děti se pak chovají dobře, jen kdyţ očekávají, ţe jim to přinese 

výhody 

                                                
109 PAVLAS, Jan.  Zkušenosti s pomocí svěřencům DD v souvislosti s jejich přechodem do samostatného ţivota. 

Bulletin č. 70. Federace dětských domovů ČR. 2010. [cit. 2013-3-10]. Dostupné z: 

<http://www.scribd.com/fullscreen/52270428?access_key=key-yyz2hhqmjnpaggcjuwg> 
110 FOND OHROŢENÝCH DĚTÍ. Ústavní péče: Ústavní výchova. [online]. [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: 

<http://www.fod.cz/stranky/klokanek/pece.htm> 
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 Čekají na zrušení ústavní výchovy příliš dlouho a to i v době, kdy důvody pro ústavní 

výchovu jiţ pominuly 

 Odcházejí z ústavní péče i po zletilosti nezralé, nepřipravené na samostatný ţivot 

  

 Mezi nejčastější a nejfatálnější problémy, které se u jednotlivců opouštějících zařízení 

pro ústavní výchovu jsou následující: 

 

 Nedostatečná kvalifikace 

 Drtivá většina klientů zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu navštěvuje střední 

odborná učiliště, jen malý zlomek studuje střední odbornou školu a minimum gymnázium. Ti, 

kteří navštěvují právě střední školu, ukončenou maturitní zkouškou převáţně zůstávají 

v ústavním zařízení déle neţ do osmnácti let. Děti, které ve škole neprospívají, a učňovský 

obor je plně neoslovil, často nestihnou do své plnoletosti vyučení dokončit, po odchodu ze 

zařízení pro ně ukončení vzdělání nebývá prioritní a vlivem toho se hůře uplatňují na trhu 

práce. 

 

 Nezaměstnanost  

 V některých dětských domovech, nebo v Klokánku mohou děti od patnácti let samy 

chodit na brigádu, coţ jim usnadňuje orientaci na trhu práce a zároveň se tak učí hospodařit 

s penězi, které si vydělají. V této oblasti mají výhodu ti, kteří studují odborná učiliště a mají 

povinné praxe. Často jim na pracovišti nabídnou alespoň přivýdělek, zaměstnají je na 

částečný úvazek. Nejlepší tedy je, pokud si klient začne shánět zaměstnání ještě před 

ukončením pobytu v zařízení, coţ ale nebývá časté. Klienti nemívají velké zkušenosti 

s hospodařením s penězi ani s časem. Kvůli nedostatku sociálních vazeb a kontaktů si také 

hůře shání zaměstnání.  

 

 Nezkušenost s hodnotou peněz 

 Roman Pejša, ředitel DD v Ledicích, má s tímto problémem zkušenosti z praxe: 

„Nikdo je nenaučil hospodařit, jak vyjít s omezenými financemi, nevědí, co kolik stojí“
111

 

Touto nezkušeností jsou pak tito mladí lidé snadnou kořistí pro lichváře a podvodníky, kteří 

nabízejí nevýhodné půjčky. Klientům pak hrozí, ţe se jejich špatná finanční situace ještě 

prohloubí. 

                                                
111 BRAUNOVÁ, Dana. Z děcáku do ţivota. Jak na to?. Novinky.cz [online]. [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: 

<http://www.novinky.cz/zena/deti/267611-z-decaku-do-zivota-jak-na-to.html> 
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 Potíţe s bydlením a bezdomovectví 

 Ať uţ se klienti vracejí po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy do své původní 

rodiny, najdou si vlastní bydlení, nebo vyuţijí například domů na půl cesty, komfort bydlení  

a sluţeb se bude značně lišit. „Mladí dospělí odcházející z ústavních zařízení jsou zvyklí na 

neustálou péči ze strany zaměstnanců, kteří se o ně starali a zajišťovali jim vše potřebné. 

Nejčastější problémy, se kterými se mladí lidé setkávají, pak jsou především důsledkem 

„vícehvězdičkového“ hotelového stylu výchovných podmínek a přístupů.“
112

 

 Velkou roli zde hraje absence praktických dovedností, jak vést domácnost, klienti 

často nejsou zvyklí sami své věci uklízet, vařit nebo nakupovat. Nevyznají se v nájemních 

smlouvách a navíc jim v mnoha případech nepřikládají ţádnou důleţitost. 

 

 Problematika ubytování 

 Jak jsem jiţ uváděla, mnoho mladých lidí, kteří pro svou plnoletost opustili zařízení 

pro náhradní výchovnou péči, se vrací do své původní rodiny. Z hlediska jejich dobré 

integrace do společnosti to ovšem nebývá podle Řezníčka ta nejlepší moţnost: „Pokud jde o 

návrat do původního prostředí, rodina dítě zpět sice chce, ale není na návrat systematicky 

připravována, neboť během pobytu dítěte v ústavní výchově se s rodinou většinou velmi málo 

pracuje. Přitom je potřeba vzít v úvahu, ţe do rodiny se vrací "někdo jiný", zejména 

v případě, kdy ústavní výchova trvala delší dobu.“
113

 

Jestliţe je ústavní péče zrušena ještě před dovršením zletilosti, můţe se také dítě vrátit do své 

pěstounské rodiny, jestliţe nějakou mělo. 

 

 15 000 Kč, které mladí lidé dostanou pro začátek při odchodu z ústavního zařízení, 

většině svěřenců nestačí, nejsou schopni vyjít s penězi tak, aby jim to stačilo na ubytování a 

stravu v prvních měsících. Ještě hůře jsou na tom ti, kteří v té době ještě nemají zaměstnání 

nebo alespoň brigádu. A ti, kteří se vracejí do své původní rodiny, o své jediné úspory 

přichází, zpravidla právě zde. 

 Dětské domovy mají moţnost situaci řešit zřízením tzv. startovních bytů, nebo 

ubytováním klienta v některém z domů na půli cesty či v azylovém domě. 

                                                
112 METODICKÁ PŘÍRUČKA PORADENSKÉHO CETRA PRO DĚTI A MLÁDEŢ S NAŘÍZENOU 

ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU CENTEA J.J.PESTALOZZIHO CHRUDIM. Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou 

ústavní výchovou na vstup do samostatného ţivota [online]. 2006, s. 45 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: 

<http://www.otevridvere.cz/download/metodicka_prirucka.pdf> 
113 ŘEZNÍČEK, Tomáš. Co ovlivňuje úspěšnost dětí po odchodu z dětského domova.  



53 

 

 Další variantou, jak vyřešit problém s bydlením, je především u dívek nastěhování k 

příteli či jeho rodině. 

 

 Krizové situace 

 Pokud mladý dospělý po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy opakovaně selhává 

kvůli překáţkám, které působí předchozí jmenovaná úskalí, dostává se častěji do krizové 

situace neţ jeho vrstevníci, kteří měli v dětství a dospívání běţné rodinné zázemí. 

V případech, kdy mladý člověk dlouhodobě nemůţe najít práci, nebo o ni po krátké době 

přijde, nemůţe najít vyhovující bydlení, nemá na bydlení finance, podepíše nevýhodné 

smlouvy či se jinak zadluţí a nemá dostatečnou podporu blízkých nebo se mu nedaří navázat 

vztahy s lidmi, je velice důleţité, aby věděl, kde můţe najít pomoc, radu nebo potřebné 

informace. Nezřídka se vlivem nedostatku materiálních prostředků a nezkušenosti dostávají 

mladí lidé do potíţí, uchylují se k trestné činnosti (především loupeţe, přepadení, distribuce 

drog) a končí potom odsouzeni ve věznicích, čímţ se jejich institucionalizace a závislost na 

ústavu prohlubuje. 

 Další formou úniku, která se v této situaci objevuje, jsou závislosti, ať uţ drogové 

včetně alkoholu či nedrogové, zejména gambling (herní automaty můţou lákat právě rychlým 

výdělkem financí, které mladý člověk v také situaci nutně potřebuje). 

 

 Z této kapitoly vyplývá, ţe odchod dospívajícího ze zařízení ústavní péče je sloţitým a 

velmi náročným procesem, spojeným s celou řadou rizik. Tato situace není lehká pro klienta a 

mnohdy ani pro pracovníky, kdyţ vědí, co jejich svěřence následující období po odchodu 

čeká. Federace dětských domovů
114

 potvrzuje, ţe jsou důkazy o negativních výsledcích pro 

děti, které prošly ústavní výchovou, ale zatím je k dispozici velmi málo dlouhodobých studií, 

které by bylo moţno vyuţít pro odkrytí okolností, za kterých se daří dětem z ústavní péče 

v samostatném ţivotě uspět. 

 Vyjmenované problémy, se kterými se tito mladí lidé setkávají, zároveň většinou tvoří 

základní témata, na která se zaměřují jednotlivé organizace a programy pro edukaci dětí při 

ukončování ústavní výchovy. 

 

                                                
114 FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR. Přehled jednání výboru FDD ČR, zprávy z odborných seminářů, 

příspěvky členů, akce., Bulletin č. 70, 2011, str. 35 
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6 Vzdělávací programy připravující na samostatný ţivot 

 

 Šestá kapitola je věnována jednotlivým programům a celým organizacím, které se 

zabývají edukací a přípravou na samostatný ţivot u klientů, které čeká zrušení ústavní 

výchovy a s tím spojený odchod ze zařízení pro ústavní výchovu. Vzhledem ke svému 

bydlišti se zde zaměřují zejména na území hlavního města Prahy. 

 Jednotlivá zařízení se v kvalitě i kvantitě vzdělávání dětí mimo školu liší. Je uţ dost 

takových, které se snaţí poskytnout svým klientům co nejlepší přípravu „do ţivota“, 

Matoušek je ale ke vzdělávání hlavně teoretického rázu v těchto podmínkách spíše skeptický: 

„Pouhý teoretický výklad je stejně málo účinný jako četba osvětové příručky. Změna chování 

je skoro vţdy moţná jen v intenzivním vztahu mezi osobami. Teorie, která není spojena 

s příleţitostí k přímému sociálnímu učení, bude pak jen jalovou programovou vycpávkou, 

která můţe dát zaměstnancům ústavu pocit, ţe něco pro své klienty udělali, ale takový pocit je 

jen nihilismem“
115

 Takové teoretické vyučování převádí do praktického příkladu: „Nikdo by 

se neodváţil učit zedníka stavět zeď jen kreslením na tabuli. Přesto si mnozí myslí, ţe sociální 

chování se dá modifikovat abstraktním výkladem.“
116

 V následujících analýzách jednotlivých 

organizací a projektů se naštěstí většinou setkáváme spíše s formou vyučování praktického. 

 Bezesporu má velice důleţitou roli ve vzdělávání dětí a mládeţe autorita a charisma 

vyučujícího. U starších dětí uţ nemusí být vedoucí skupiny ten, kdo je tím formálně pověřen. 

„I v ústavu si klient často mimovědomě volí vzor, který chce napodobovat, to je v silném slova 

smyslu jeho učitel, i kdyţ třeba výukové programy nevede. Naopak ten, kdo výuku vede, má 

naději na úspěch jen tehdy, kdyţ má ve skupině klientů náleţitou prestiţ.“
117

 Je důleţité, aby 

si tuto skutečnost vyučující uvědomoval a podřídil tomu svůj přístup k těmto klientům a byl 

schopen eventuelně poznat, kdo jiný je pro ně vzorem, a podle toho se skupinou pracovat. 

 

6.1 Edukační projekty a organizace  

 

 „Vzhledem k nedostatečné podpoře státu, který není schopný na problémy dostatečně 

reagovat či je uspokojivě řešit, je téma přípravy mladých lidí pro ţivot ve společnosti oblastí, 

ve které je zájem a působení neziskových organizací vysoce přínosné a takřka nezbytné. 

Finanční zdroje jednotlivých organizací jsou však samozřejmě omezené, takţe se do projektů 

můţe zapojit jen určitá část z celkového počtu dětí ţijících v dětských domovech – stále však 

                                                
115 MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče, str. 105 
116 Tamtéţ, str. 105 
117 Tamtéţ, str. 105 
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existuje vysoké procento dětí, které šanci se účastnit nedostanou.“
118

 

 Programů, které připravují děti z dětských domovů na samostatný ţivot, stále přibývá, 

přetrvává zde však určitá nestabilita. Programy často trvají pouze po dobu, po kterou projekt 

pokrývají finance z grantů. Také zde není dohled nad tím, které děti programy navštěvují 

často a které vůbec, některé děti projdou několika a jiné ţádným. Nesystémovost v tomto 

směru vysvětluje Jan Procházka: „Nesystémovost spočívá hlavně v dlouhodobé finanční 

nejistotě poskytovatelů sluţeb, kdy stát neumí garantovat dlouhodobé financování ani 

krátkodobou finanční jistotu, a v absenci koncepční podpory.“
119

 

 

6.1.1 Ţivot nanečisto
120

 

 

 Projekt Ţivot nanečisto vzdělává děti ze zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu od 

roku 2007 a vytváří ho občanské sdruţení Múzy dětem. Múzy dětem pořádají především 

výjezdové akce po celé České republice, kterých se účastní různí umělci. Kromě Ţivota 

nanečisto pořádá tato organizace také projekt Korálky dětem, díky kterému si mohou děti 

z dětských domovů přivydělat výrobou vlastní biţuterie, a pořádá další akce pro děti ţijící 

mimo vlastní rodinu. 

 Cílem projektu je připravit mládeţ ze zařízení pro náhradní výchovnou péči na 

přechod do samostatného ţivota. Účastník si má z kurzu odvést především záţitek ze situací, 

které na kurzu proţil, program je tedy zaměřen prakticky, nejedná s o přednášky či semináře. 

Práce s dětmi probíhá mimo zařízení a obsahuje tři po sobě jdoucí moduly, během kterých se 

děti seznamují se situacemi, které je po odchodu ze zařízení čekají. Kaţdé z dětí postupně 

projde třemi moduly kurzu s tématy „Domácnost“, „Práce“ a „A co dál“.  

 Na prvním kurzu vzniká skupina dětí (obvykle 10-15 klientů) z různých zařízení a 

z různých míst v ČR. V tomto sloţení pak skupina absolvuje všechny tři kurzy. Mladí lidé 

mají díky tomu dobré moţnosti seznámit se s novými lidmi, dozvědět se, jak to chodí v jiných 

zařízeních a inspirovat se. Tým lektorů pak přizpůsobuje veškerý program podle sloţení a 

dynamiky dané skupiny. 

                                                
118 KULHAVÁ, Lucie, Magdalena MORAVCOVÁ, Anna PÍBILOVÁ a Adéla ROEDLOVÁ. Nedostatečná 

připravenost mladých lidí odcházejících z dětských domovů pro ţivot ve společnosti, str. 18 
119 PROCHÁZKA, Jan in: GOJOVÁ, Alice. Sborník studijních textů pro sociální kurátory, str. 417 
120 ŢIVOT NANEČISTO: Cyklus záţitkových kurzů určený dětem z dětských domovů a jiných zařízení 

náhradní výchovy simulující důleţité ţivotní situace samostatného ţivota. [online]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné 

z: <http://www.zivotnanecisto.cz/index.html> 
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1. Modul „Domácnost“: První modul především mládeţ motivuje, připravuje je na to, co 

je čeká, tím získává zájem klientů a aktivní spolupráci. Klienti si zde vyzkouší, jak se 

hledá bydlení, jak si byt pronajmout nebo jak by měla vypadat nájemní smlouva. 

V tomto modulu si také klienti vyzkouší sami nakoupit a uvařit. 

2. Modul „Práce“: Klienti si zde vyzkouší hlavně roli uchazeče o zaměstnání, 

zaměstnance, seznámí se s pracovní smlouvou a s hospodařením s vydělanými penězi 

(„kurzovné peníze“) 

3. Modul „A co dál“?: Tento modul je zaměřen na odchod z DD. Klienti by se zde měli 

naučit kde a jak si zaţádat o pomoc.
121

 

 

 V programu je často vyuţívána kooperace a spolupráce, cíleně se pracuje na emoční 

podpoře klientů. Jednotlivé aktivity jsou prokládány krátkými „hříčkami“ a hrami na 

pobavení se a uvolnění. Po kaţdé tematicky zaměřené aktivitě následuje reflexe a sdílení 

zkušeností. Součástí kaţdého kurzu jsou také dramatizace, které klientům mohou pomoci 

vidět ţivotní události z jiné perspektivy. 

 Po celou dobu kurzů jsou klientům k dispozici dva psychoterapeuti, kteří pomáhají 

dětem při problémech nebo konfliktech během programu, ale děti je mohou vyhledat i kdykoli 

během kurzu pro individuální rozhovor. Do programu je zařazena kaţdý den komunitní 

skupina, které se účastní pouze psychoterapeuti, ti přichází s tématy, se kterými se často 

klienti potýkají (např. zkušenosti s drogami, jak jsem se dostal/a do DD atd.). 

 Kurzy probíhají jednou aţ dvakrát do měsíce. Na závěr posledního – třetího kurzu 

obdrţí klienti certifikát o absolvování. Obecně je obsah kurzů zaměřen na praktické 

dovednosti a důleţité informace, které kaţdý dospělý člověk potřebuje pro dobrou integraci 

ve společnosti.  

 

Konkrétně: 

 hledání práce 

 bydlení 

 zvyšování kvalifikace 

 pracovní a nájemní smlouvy 

 vaření 

 rizika nezaměstnanosti 

 hospodaření a zacházení s financemi 

                                                
121 ŢIVOT NANEČISTO. [online]. [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: <http://www.zivotnanecisto.cz/index.html> 
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6.1.2 Rozmarýna o.p.s
122

 

 

 Obecně prospěšná společnost Rozmarýna začala oficiálně působit v roce 2005 a 

vznikla za účelem podpory mladých lidí, vyrůstajících v dětských domovech, nebo pro ty, 

kteří jiţ dětský domov opustili. Za tímto účelem společnost v roce 2007 vybudovala kavárnu 

Café Rozmar, kde své klienty od roku 2009 zaměstnává. V roce 2008 vytvořila Rozmarýna 

společně se společností Lata o.s. a Letní dům o.s. přátelskou skupinu neziskových organizací, 

protoţe se všechny tyto organizace zaměřují na práci s ohroţenými dětmi. 

 Společnost v současnosti spolupracuje se 13 dětskými domovy v Praze, Středočeském 

a Plzeňském kraji. Její vize je nejen pomoc k dosaţení kvalitního samostatného ţivota dětí 

z dětských domovů, ale také navazovat a budovat partnerství s těmi, kteří k tomu chtějí 

přispět. Společnost během celého roku pořádá benefiční draţby, mobilní kavárny, koncerty, 

autogramiády a další společenské akce, jejichţ výtěţek je věnován na rozvoj Café Rozmar.  

 

6.1.3 Nadační fond manţelů Livie a Václava Klausových
123

 

 

 Nadační fond připravuje a podporuje projekty, které pomáhají při začleňování do 

plnohodnotného ţivota, přičemţ prioritu mají vzdělávací formy a je určen jednotlivcům, kteří 

jsou v obtíţné ţivotní situaci z hlediska sociálního či zdravotního. 

Nadační fond finančně podporuje dospívající mládeţ ze sociálně slabých rodin a dětských 

domovů, ale také starší spoluobčany.  

 V rámci fondu je moţné se přihlásit na několik projektů: 

 

1. Jazykové kurzy: Kurzy jsou určené pro studenty středních škol ze sociálně slabých 

rodin, dětských domovů nebo pěstounské péče. Jedná se o dvoutýdenní kurz 

angličtiny, francouzštiny nebo němčiny na jazykové škole v zahraničí. Vybraní 

zájemci mají zdarma kurz, dopravu, ubytování (v hostitelských rodinách) a kapesné 

Nadační fond dále nabízí moţnost finanční podpory na jazykové kurzy pro studenty 

středních škol do 20 let i v Čechách. Výše příspěvku je maximálně 3000 Kč/pololetí. 

2. Stipendia: Stipendium se poskytuje studentům do 26 let s tíţivou sociální situací či 

zdravotním handicapem. Tento program je otevřen i pro děti z dětských domovů po 

                                                
122 ROZMARÝNA: Rozmarýna obecně prospěšná společnost. [online]. [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: 

<http://www.rozmaryna-ops.cz/onas.html> 
123 NADAČNÍ FOND MANŢELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné 

z: <http://www.nadacnifondklausovych.cz/> 
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maturitě, kteří pokračují ve studiu na vysoké škole. Nadační fond vyţaduje od 

stipendistů zprávy o výsledcích studia a podporuje i studium v zahraničí. 

3. Řidičské průkazy: Tato podpora je směřována k získání řidičského oprávnění k řízení 

motorového vozidla skupiny „B“. Jednotný příspěvek činí 5000 Kč, přičemţ kaţdý 

účastník si vybírá školu individuálně a příspěvek nelze pouţít na závěrečné či opravné 

zkoušky. Příspěvek je poskytován ţadatelům do 26 let. 

4. Krouţky: Podpora volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin a dětských 

domovů od 8 do 18 let. Vybraným dětem je poskytnut příspěvek do výše 1500 Kč. 

5. Startovné do ţivota: Tento projekt je určen pro děti z dětských domovů od 14 do 18 

let. Cílem projektu je připravit tyto děti na vstup do samostatného ţivota a motivovat 

je k dobrým výsledkům ve studiu a volném čase. Projekt spočívá ve shromaţďování 

finančních prostředků, které pak mají po dosaţení zletilosti a opuštění dětského 

domova pomoci mladému člověku se vstupem do samostatného ţivota. Děti do tohoto 

projektu mohou přihlašovat zaměstnanci dětských domovů a během doby trvání 

projektu má nad bankovním účtem dohled opatrovník dítěte. 

6. Veřejná sbírka pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin: 

Sbírka probíhá od prosince 2009 a je moţné ji podpořit příspěvkem na účet veřejné 

sbírky. Všechny peníze jsou pak pouţity na projekty uvedené výše. 

 

6.1.4 Člověk hledá člověka o.s. – projekt Najdi svůj směr
124

 

 

 Občanská společnost Člověk hledá člověka, vznikla v roce 1998 při nadaci Terezy 

Maxové za účelem pomoci dětem, které vyrůstají v ústavní výchově. Sdruţení pomáhá 

biologickým i náhradním rodinám, dětem zdravotně a sociálně znevýhodněným, které 

vyrůstají v ústavní výchově, podporuje systémové změny, které by přispěly ke zlepšení 

situace v této oblasti. 

 Projekt Najdi svůj směr je určen pro celkem 17 dětských domovů po celé České 

republice, klienty tvoří děti od 5 do 19 let. Tato zařízení navštěvuje po dobu 24 měsíců expert 

– poradce, který se snaţí podpořit vzdělávání dětí a věnuje se jejich přípravě na samostatný 

ţivot po odchodu z DD. Poradce vytváří individuální plány s aktivitami podle potřeb 

jednotlivých zařízení. 

 

                                                
124 ČLOVĚK HLEDÁ ČLOVĚKA: O sdruţení. [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: 

<http://www.clovekhledacloveka.cz/o-chc.html> 
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Projekt má několik cílových skupin rozdělených podle věku a typu obtíţí: 

 Předškolní děti: zaměření na vyrovnávání vývojových nerovností, příprava na vstup do 

školy 

 Prvňáčci: především budování studijních návyků, podpora při učení a včasné odhalení 

poruch učení 

 Děti s poruchami učení: zde se pracovník snaţí o nápravu a pomoc se školní přípravou 

 Doučování: doučování probíhá buď individuálně, nebo skupinově 

 Dospívající děti: jedná se o zaměření na orientaci například ve vzdělávací a pracovní 

oblasti, nácvik praktických dovedností jako je jednání s úřady a celkové zlepšení 

sociálních dovedností. 

 

6.1.5 Spolu dětem – projekt Postav se na vlastní nohy
125

 

 

 Spolu dětem je nezisková organizace, která podporuje děti v dětských domovech a 

pěstounských rodinách. Cílem organizace je zvýšit šanci dětí úspěšně se integrovat do 

společnosti a docílit stavu, kdy se ţivot dětí vyrůstajících v ústavním zařízení neliší od ţivota 

dětí vyrůstajících v biologických rodinách víc, neţ je nutné. 

 Projekt Postav se na vlastní nohy je uskutečňován prostřednictvím víkendových 

workshopů, kde si klienti učí praktické dovednosti, které se týkají vztahů, práce, financí a 

bydlení. Součástí je skutečné zapojení klientů do pracovního procesu formou krátkodobých 

brigád. Workshopy jsou určeny pro mladistvé z dětských domovů od 15 do 26 let a zároveň i 

pro pedagogické pracovníky a vychovatele, kteří přijíţdějí spolu s dětmi. Program takto 

pracovníky podporuje v rozvoji odborných kompetencí. 

Nově umoţňuje projekt v rámci kurzu tříměsíční brigádu v prodejnách firmy Ahold. 

 

6.2 Domy na půl cesty 

 

 Domy na půl cesty je forma bydlení vhodná pro mladistvé, kteří dosáhli plnoletosti a 

ukončili tak svou ústavní nebo ochrannou výchovu a tím i pobyt v ústavu, ale i pro mladé lidi 

v jiných situacích, kteří řeší stejný problém s ubytováním. Domy na půl cesty jsou sociální 

sluţbou a bydlení je poskytnuto klientům pouze na dobu určitou. Výhodou takového bydlení 

pro klienty je to, ţe během jejich pobytu mají neustále snadný přístup k poradenství a podpoře 

                                                
125 SPOLU DĚTEM. Průvodce světem dětí v dětských domovech [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: 

<http://www.spoludetem.cz/> 
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od organizace, která dům provozuje. Byty jsou jiţ vybavené, takţe klienti nemusí řešit tak 

finančně nákladnou situaci jako zařizování bytu. 

 

6.2.1 Občanské sdruţení DOM
126

 

 

 Sdruţení poskytuje sociální sluţby mladým lidem uţ od roku 1997 a jejich systém 

péče o mladé lidi bez rodinného zázemí se inspiroval v jiných Evropských státech, se kterými 

spolupracuje (především s Velkou Británií). 

Klíčové cíle sdruţení jsou:  

 

 Budování materiální a ekonomické samostatnosti 

 Porozumění právům a povinnostem ţivota ve společnosti 

 Osvojení znalostí systému pomoci a podpory v rámci sociální sítě 

 Socioterapie a psychoterapie 

  

Občanské sdruţení DOM poskytuje v Praze dva domy na půl cesty: 

1. Dům na půl cesty DOM 8: Tento dům na půl cesty sídlí v Libni a poskytuje 

k ubytování 9 garsoniér, kde je 9 míst pro mladé lidi od 17 do 27 let. Bydlení je 

časově omezené, klienti uzavírají smlouvu na dobu jednoho roku. Nájemné na jeden 

měsíc činí 1500 Kč. 

2. Dům na půl cesty BYDLO: Druhý dům je na Praze 2, zde je k dispozici několik 

jednolůţkových bytových buněk pro celkem šest lidí, ale bytové buňky jsou v běţném 

činţovním domě. Nájemné zde činí 2000 Kč za měsíc. 

 

Občanské sdruţení DOM poskytuje mimo domů na půl cesty i jiné formy pomoci: 

 

1. DOM TYKADLO 

 Je to ambulantní a terénní sluţba, která slouţí pro poskytování informací a 

poradenství mladým lidem. Poradna funguje jak pro tyto mladé lidi, tak pro jejich 

okolí, poskytuje poradenství po telefonu, poradenství prostřednictví e-mailu i osobní 

konzultace. Další formou poradenství je, ţe pracovník Tykadla navštíví klienta přímo 

v jeho místě pobytu (dětského domova, nebo jiného místa). 

                                                
126 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ DOM: Bydlení na půl cesty/DOM. [online]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: 

<http://dom-os.cz/dum_na_pul_cesty/> 
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2. DOM JOB  

Program pomáhá zlepšit situaci klientů na trhu práce. Spolupracuje s mladými lidmi 

od 16 do 30 let. Klienti se mohou zapojit do skupinových rozvojových programů 

v rozsahu maximálně 20 hodin týdně. Práce v programu je finančně odměňována. 

Další formou je program pro mladé lidi tělesně handicapované, kteří mají moţnost 

pracovat v řemeslné dílně „Košára“. Dílna není chráněná, ale je to pracoviště 

s běţným prostředím, klienti jsou tak kaţdodenně v kontaktu s kolegy a zákazníky. 

Základní délka programu je 3 měsíce. Poslední formou pomoci při obtíţích se 

zaměstnáním je agentura JOB, která funguje jako specializovaná poradna. Pracovník 

zde s klientem zjišťuje, jaké má vlohy a kde by chtěl pracovat. Na základě rozhovoru 

s pracovníkem můţe klient zváţit, jestli se zapojí do některého z programů sdruţení a 

pak se snaţí získat pracovní místo mimo organizaci. 

3. DOM LANO 

 Tento projekt je určen k pomoci, ochraně a péči o mladé lidi ohroţené na ţivotě, 

v ohroţujícím rodinném prostředí nebo v rodině v závaţně nepříznivé sociální situaci. 

Cílovou skupinou jsou mladiství od 16 do 18 let. V tomto projektu sdruţení 

spolupracuje s OSPOD a dalšími organizacemi. Je zde poskytována krizová intervence 

po telefonu i osobní, dále dlouhodobá pobytová péče, psychoterapie a poradenské 

sluţby. 

4. „Do ţivota bez rizika“ 

 Projekt je zaměřen především na prevenci rizik, která mohou nastat mladým lidem 

bez rodinného zázemí po jejich osamostatnění. Jednou oblastí projektu je 

informovanost všech zapojených profesionálů o moţnostech pomoci a sociálních 

sluţbách tohoto směru, druhou oblastí je komunikace s lidmi cílové skupiny o rizicích 

a jejich moţnému předcházení. 

 

6.2.2 Centrum Sámovka
127

 

 

 Centrum Sámovka je Centrum prevence a pomoci dětem ţijícím mimo vlastní rodinu  

a svou činnost zahájilo v roce 2004. Centrum poskytuje různé programy pro různé skupiny 

klientů, všechny programy směřují k psychické podpoře klientů v nelehkých situacích, 

k nalézání nových jistot, k učení se novým dovednostem, vedení k přechodu k samostatné 

                                                
127 CENTRUM SÁMOVKA. [online]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: < http://www.samovka.cz/o-nas/centrum> 
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existenci, k umění přijímat svou odpovědnost za vlastní ţivot a budoucnost, k smysluplnému 

trávení volného času a seberealizaci a k budování si kvalitních vztahů.  

 V Budově Centra Sámovka je velký výtvarný ateliér, kam chodí pravidelně tvořit na 

připravené dílny děti z dětských domovů a Klokánků. Centrum má také vlastní obchůdek, kde 

se prodává keramika, kterou klienti v centru Sámovka vytvořili.  

 

Centrum Sámovka poskytuje:  

1. Tvůrčí dílny: Výtvarné a keramické s prvky arteterapie, hudební a pohybové s prvky 

muzikoterapie, dramaterapeutické dílny, pohybová a tělesná výchova 

2. Projekt SOS 18: Tento program je zaměřen přímo na pomoc mladým lidem z dětských 

domovů, kteří zanedlouho začnou ţít samostatně a snaţí se je na tuto situaci připravit. 

Kaţdý ročník projektu je určen pro celkem 18 vybraných klientů od 15 do 18 let 

z dětských domovů, tuto skupinu pak provází šestnáctičlenný pracovní tým. Program 

se zaměřuje na následující oblasti: 

 získávání a ověřování praktických dovedností 

 rozvoj úspěšné komunikace a spolupráce v rámci skupiny 

 osobní růst a sebehodnocení 

 zdravý ţivotní styl, prevence závislostí 

 plánování budoucnosti, ţivot v rodině 

 

 Program probíhá celoročně v Centru Sámovka, v létě je součástí programu letní 

sportovně-dovednostní pobyt v přírodě. Po odchodu z dětského domova získávají absolventi 

„motivační startovné“, které činí 5000-15000 Kč. 

  

Bydlení v Sámovce: Bydlení zde mohou vyuţít mladí lidé ve věku 18-26 let, kteří alespoň 

část ţivota trávili v zařízení pro náhradní rodinnou péči, ale mohou přijít i z jiného domu na 

půl cesty, z azylového domu i z pěstounské rodiny.  

Celkem jsou zde tři moţnosti bydlení: 

1. Dům na půl cesty  

2. Startovací byty – tyto byty jsou určeny pro klienty, kteří uţ jsou celkem samostatní, 

mají zkušenost se samostatným bydlením, nebo přichází z jiného domu na půli cesty, 

ale nemají dostatek finančních prostředků na běţné nájemné. Klienti tohoto programu 

jsou dále motivováni dalšímu studiu a ke hledání práce. 
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3. Byty typu SATELIT – Jde o výběrový program pro klienty, kteří pobývali bez 

problémů v bytě na půl cesty a dobře spolupracovali. Pokud je klient vybrán má 

moţnost bydlet v bytě na území Prahy po dobu aţ tří let za zvýhodněných podmínek, 

vyuţívat dále programy Centra Sámovka, získat materiální pomoc pro zařizování bytu. 

Centrum Sámovka disponuje celkem třemi takovými byty. 

 

6.2.3 Maják – dům na půl cesty
128

 

 

 Tento domov na půl cesty sídlí v Praze 4, Michly a je určen pro mladistvé po dosaţení 

18 let věku z dětských domovů, kteří nemají rodinné zázemí ani finanční zajištění, jsou bez 

zkušeností a často bez vzdělání. Bydlení je zde přístupné také pro těhotné dívky a mladé 

matky či rodiny s dítětem. Projekt vznikl ve spolupráci občanského sdruţení ENYA 

(Ekumenická síť pro aktivity mladých) a Náboţenské obce československé. Organizace 

upozorňuje na to, ţe aţ 2/3 mladých lidí, kteří opouštějí dětské domovy, končí na ulici nebo 

jsou zataţeni do kriminální činnosti. Tuto situaci se snaţí zmírnit. 

 Klienti mohou bydlet v tomto domě na půl cesty po dobu dvou let. Během tohoto 

období mají klienti k dispozici odbornou sociální, psychologickou a křesťanskou pomoc při 

integraci do běţného ţivota v podobě asistence při vedení domácnosti a financí, podpory ve 

studiu a zvyšování kvalifikace, asistence při jednání s institucemi, pomoci se získáním práce a 

zprostředkování psychologické péče. Odborný personál je zde přítomný 24 hodin denně 

(sociální pracovník, psycholog či farář) 

 Objekt má k dispozici celkem 5 bytů pro 10 klientů, jeden byt pro personál a 

společenskou místnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 MAJÁK. Domov na půl cesty - Maják. [online]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: 

<http://www.enyamajak.cz/links/co_nabizime.html?> 
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6.3 Programy finanční gramotnosti 

 

 Nedílnou součástí přípravy na odchod ze zařízení je také rozšiřování znalosti v oblasti 

finanční gramotnosti. 

 

Vytvoření systému vzdělávání finanční gramotnosti pro dětské domovy
129

 

 Projekt začal fungovat v dubnu 2010 a jeho hlavním cílem bylo zavedení systému 

neformálního vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro děti z dětských domovů, 

vzdělávání pracovníků dětských domovů, pilotní ověření vzdělávání finanční gramotnosti, 

vytvoření metodických pokynů a mentoring. Projekt je realizován společností COFET, a.s., 

která se zabývá řešením dlouhodobé nezaměstnanosti, vzděláváním finanční gramotnosti a 

dalšími činnostmi, chránícími před sociálním vyloučením.  

 Výhodu projektu je právě jeho integrace do neformálního vzdělávání přímo 

v zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu tak, aby mohli v této oblasti vzdělávat děti 

jejich vychovatelé. 

 

Divadelní představení „Poslední mince“
130

 

 Divadelní představení vzniklo ve spolupráci občanského sdruţení Divadelta, 

společností COFET, a.s. a projektu Finanční gramotnost za podpory ČSOB Evropského 

sociálního fondu. Původně bylo představení určeno na základní a střední školy, ale později se 

společnost rozhodla hrát Poslední minci i pro děti v dětských domovech. Cílem představení je 

prevence proti zadluţování. 

 Představení vyuţívá formy divadla fórum
131

, děti tedy mohly zasáhnout do děje, 

vyzkoušet si roli hlavní postavy a navrhnou lepší řešení některých situaci z představení.  

 

Syntéza uvedených vzdělávacích programů připravujících na samostatný ţivot 

 Cílem všech uvedených projektů je příprava na samostatný ţivot po ukončení ústavní 

výchovy a pomoc klientům v prvních fázích svobodného ţivota pro děti a mladistvé, kteří 

mají nařízenou ústavní výchovu, nebo uloţenou ochrannou výchovu, vyrůstají v pěstounských 

rodinách, či jsou jinak sociálně znevýhodněné. Vzhledem k tématu diplomové práce jsem se 

                                                
129 COFET, a.s.: Finanční gramotnost pro dětské domovy [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: 

<http://www.cofet.cz/stranka/projekty-a-vz/projekty-v-realizaci/financni-gramotnost-pro-detske-domovy-fg-

dd/79/> 
130 ČESKÁ TELEVIZE. Divadelní představení Poslední mince zvyšuje finanční gramotnost: Pořad Ekonomika 

+. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10249971631-ekonomika/211411058390127/video/> 
131 Divadlo fórum je vzdělávací divadelní forma, kdy diváci mohou zasahovat do děje. 
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zaměřila hlavně na ty oblasti působnosti jednotlivých organizací či jejich jednotlivých 

projektů, které se zabývají edukací a přípravou dětí opouštějících ústavní výchovu na 

samostatný ţivot. Některé projekty jsou si velice podobné, jiné mají odlišné strategie 

vzdělávání. Rozdíl je znatelný také v tom, jestli se klientům věnují jen do té doby, neţ ústavní 

zařízení opustí (pouze je na to připravují), nebo jestli nabízejí pomoc i v situaci, kdy se klient 

potýká s problémy samostatného ţivota. 

 Většina projektů vznikla v letech 2003 aţ 2007, dva uvedené ještě před rokem 2000. 

Jité je, ţe jsou inspirované západním světem, kde takové projekty fungují jiţ delší dobu, a do 

České republiky postupně pronikají právě od roku 2000. 

 První uvedený projekt Ţivot nanečisto funguje v rámci organizace Múzy dětem. Ve 

svých programech vyuţívá hodně záţitkové pedagogiky. Jedinečné na tomto projektu je, ţe se 

zde setkávají klienti z různých zařízení pro ústavní výchovu, zároveň je zde nečastější formou 

edukace práce ve skupinách, takţe tím klienti získávají přátele z různých koutů republiky. 

Kurzu se mohou účastnit i klienti z výchovných ústavů s uloţenou ochrannou výchovou a 

moţnost absolvovat kurz mají klienti z kteréhokoli zařízení v republice (kurz není vyhraněn 

jen pro určitá zařízení).   

 Projekt Spolu dětem funguje stejně jako Ţivot nanečisto formou víkendových 

workshopů a je zaměřen na několik oblastí, v nichţ klienti získávají praktické dovednosti. Ale 

Spolu dětem je obohaceno o skutečnou zkušenost klientů s prací (brigádou). Další rozdíl je, ţe 

na workshop Spolu dětem jezdí pracovníci a vychovatelé ze zařízení společně s dětmi, aby 

rozvíjeli své odborné kompetence, zatímco na kurzy na programu Ţivot nanečisto jezdí klienti 

sami. Herní lektor ani vychovatel tedy neznají prostředí, z něhoţ děti přicházejí. Pro 

pracovníky ze zařízení, ze kterých klienti na kurz jezdí, je připraven zvláštní kurz Ţivota 

nanečisto jen pro ně. Jeho smyslem je především vlastní empirická zkušenost pracovníků 

ústavních zařízení, seznámení se s moţnostmi práce s klienty v přípravě na samostatný ţivot a 

v neposlední řadě moţnost dozvědět se, jak vypadají kurzy, kam své klienty svěřují. 

 Jedním z projektů, který funguje jiţ delší dobu, je Člověk hledá člověka, který své 

sluţby poskytuje jen vybraným dětským domovům, pomoc a vzdělávání je zde realizováno 

především individuálně.   

 Obecně prospěšná společnost Rozmarýna pracuje se svými klienty i dále po jejich 

odchodu ze zařízení a podporuje je především v oblasti zaměstnání. Naopak Nadační fond 

Klausových se zaměřuje především na finanční podporu vzdělávání. Netýká se tedy přímé 

práce s klienty, ale spíše financování vzdělávání znevýhodněných dětí s dobrým školním 

prospěchem, které si fond pečlivě vybírá. 
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 Různé sluţby a vzdělávání nabízí pro děti z dětských domovů sociální sluţba domy na 

půl cesty, provozované např. sdruţením DOM, které poskytuje zároveň ambulantní i terénní 

sluţby, odborné poradenství včetně distančního, pomáhá svým klientům hledat místo, kde by 

mohli pracovat nebo se dále vzdělávat. Centrum Sámova, jehoţ součástí je také Domov na půl 

cesty, nabízí terapeutické programy i pomoc a má velice zajímavý projekt SOS 18, který 

připravuje mladé lidi na odchod z dětských domovů. Příprava je intenzivní a dlouhodobá, 

bohuţel je zde ale jen osmnáct míst na celý rok. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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1 Projekt Ţivot nanečisto: ověření realizace cílů programu v praxi 

 

 Praktická část diplomové práce předkládá výsledky empirického šetření, které je 

věnováno ověření cílů vybraného projektu zaměřeného na přípravu mladých lidí s nařízenou 

ústavní výchovou na samostatný ţivot.  

 

1.1 Předmět výzkumu 

 

 Ţivot nanečisto (ŢNN) je jedním z projektů, jehoţ cílem je připravit mládeţ ze zařízení 

pro náhradní výchovnou péči na přechod do samostatného ţivota. Za předmět výzkumu byl 

zvolen nejen proto, ţe velmi dobře odpovídá zaměření diplomové práce, ale také proto, ţe 

mám s jeho realizací praktickou zkušenost: měla jsem moţnost v něm působit v rámci 

asistentské stáţe jako vychovatelka a asistentka, později jsem zde také vedla některé 

programy. Získala jsem cenné zkušenosti a hlavně jsem měla moţnost lépe poznat klienty, 

kterých se tato situace týká.  

 Projekt, který jsem si pro svůj výzkum vybrala, se své činnosti věnuje jiţ mnoho let a 

prošel různými obměnami. Obecně je uznáván jako kvalitní, ale ţádné informace, které by 

úspěšnost kurzu potvrzovali, bohuţel neexistují. Tento výzkum snad alespoň pomůţe poznat, 

jaké cíle jsou skutečně naplňovány, jaké formy edukace (v obsahu jednotlivých kurzů) jsou 

pro klienty uţitečné v tom, ţe se dozví a naučí důleţité informace a dovednosti, které budou 

po odchodu z ústavního zařízení potřebovat. 

 Šetření je zaměřené na ověření cílů dvou modulů projektu Ţivot nanečisto, modulu 

Domácnost a modulu Práce.  

 

Charakteristika modulů se zaměřením na jejich edukační cíle 

Modul „Domácnost“ 

 První kurz má klienty především motivovat a získat jejich zájem. Klienti si sami 

projdou situacemi jako je hledání bydlení, nakupování, vaření, seznamují se s nájemní 

smlouvou a zaţívají, jak můţe fungovat běţná domácnost. 

 

Modul „Práce“ 

 Tento kurz provádí klienty situacemi, kdy si hledají práci, píší ţivotopis, jdou na 

pracovní pohovor a také si vyzkouší roli zaměstnance. V rámci tohoto modulu je více vyuţita 
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forma dramatizace. Velká pozornost je zde věnována také vztahům v zaměstnání, zejména 

pak vztahům a komunikaci se svým vedoucím. 

 

 Jednotlivé moduly z kurzu probíhají vţdy tři dny, od pátku do neděle. U obou kurzů je 

důleţitá reflexe, která je zařazena po kaţdé edukační aktivitě. Konkrétní podoba obou modulů 

je uvedena v příloze č. I 

 

 Vzhledem k povaze šetření, které je zaměřeno na ověření cílů modulů povaţuji za 

uţitečné tyto cíle uvést: 

 

Cíle projektu Život nanečisto 

Modul 1 – Domácnost 

Cíle znalostní 

1. klient získá praktické znalosti o nákupu a vaření potravin 

 práce s recepty na vaření (co to je, k čemu slouţí) 

 sestavení nákupního seznamu (dokoupit suroviny, které nemám podle receptu) 

 získání povědomí objemu surovin v balení (např. Kolik váţí balení mouky, pro 

kolik lidí asi stačí jedno balení špaget, kolik potřebuji uvařit brambor na čtyři 

porce) 

2. klient se seznámí s tím, jak je moţné najít si bydlení přes inzerát 

3. klient zná nejdůleţitější údaje v nájemní smlouvě 

4. klient zná vlastní poţadavky na svého potenciálního spolubydlícího  

 

Cíle dovednostní 

1. klient získá praktické dovednosti  

 klient si umí vaření pokrmu naplánovat a nakoupit si (ví, co potřebuje k nákupu 

– příprava, nákupní seznam nebo recept s potřebnými surovinami, taška, 

peníze) 

 vaření - dokáţe popsat postup vaření základních potravin a příloh (brambory, 

těstoviny, rýţe) 

 

Cíle osobnostně sociální 

1. klient se aktivně zapojuje do programu 

2. klient mluví sám za sebe 

 

Modul 2  - Práce 

Cíle znalostní 

1. Klient je informovaný, ví: 

 kde se hledá práce 

 k čemu je ÚP 

 jak probíhá pracovní pohovor (vlastní zkušenost) 
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 jak se chovat u pracovního pohovoru 

 kde najít vzory ţivotopisů 

 ţe je dobré číst smlouvu, a jaké obsahuje informace 

 ţe šéf je role 

 

Cíle dovednostní 

1. klient získá vlastní zkušenost se zaměstnáním 

2. klient dokáţe hospodařit s volným časem (rozvrhne si jednotlivé úkoly do celého dne 

tak, aby je splnil, ale zbyl mu čas na odpočinek) 

 

Cíle osobnostně sociální 

1. klient překonává překáţky a snaţí se zvládat zátěţ během kurzu 

 klient se přizpůsobí tempu ostatních ze skupiny  

 klient si stojí za vlastním názorem, který se můţe lišit od jiných klientů 

 klient se dokáţe přizpůsobit jinému reţimu neţ je v DD 

 klient spolupracuje s vrstevníky, které dobře nezná 

2. klient se aktivně zapojuje do programu 

3. samostatnost 

 klient je samostatný během kurzu 

 klient se připravuje na vlastní samostatnost mimo ústavní výchovu 

 

Osobnostně sociální cíl všech modulů 

 Posílení sebevědomí – klient si dokáţe představit, ţe po odchodu z DD zvládne svou 

integraci do společnosti, je motivovaný. Nemá z toho příliš strach, věří, ţe to dokáţe 

 

1.2 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

 

 Cílem empirického šetření je zjistit, zda a na jaké úrovni si absolventi kurzu Ţivot 

nanečisto osvojili vybrané znalostní, dovednostní a osobnostně sociální cíle. 

Na základě cíle byly formulovány dvě výzkumné otázky:  

 

1. Jsou klienti kurzu Ţivot nanečisto schopni nejméně měsíc po jeho absolvování 

odpovědět věcně správně na otázky týkající se vybraných znalostních a dovednostních 

cílů? 

2. Korespondují reflexe klientů ohledně jejich účasti v kurzu Ţivot nanečisto pozitivně s 

cíli osobnostně sociálními?  
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Metodologie šetření 

  

 Šetření je koncipováno jako sonda, která ověřuje naplnění edukačních cílů projektu 

Ţivot nanečisto u vybrané skupiny klientů. Jako explorativní metoda sběru dat byl zvolen 

strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Rozhovor je nejpouţívanější metodou 

sběru dat v kvantitativním výzkumu. Otevřený typ otázek byl do výzkumu zvolen proto, ţe 

se, jak popisuje Švaříček „Snaţí přirozeně stimulovat účastníka rozhovoru k vyprávění, a to 

způsobem připomínajícím obyčejnou rozmluvu dvou lidí.“
 132

 Pelikán
133

 sice uvádí hned 

několik nevýhod rozhovoru jako je horší validita nebo ţe respondent nemusí odpovídat 

pravdivě, jeho hlavní výhodou zde ovšem bylo, ţe se tato metoda neopírá o písemné vyjádření 

respondenta. Coţ je hlavním důvodem zvolení právě metody rozhovoru, jelikoţ velká část 

klientů má problém s psaným projevem (ať uţ kvůli výskytu dyslexie a dysgrafie, někteří 

odmítají vyplňovat dotazníky, protoţe jim připomínají školní písemku, nebo je pro ně zkrátka 

psaní příliš neoblíbené) a raději se vyjadřují ústně. 

 Rozhovor na téma „Domácnost“ obsahuje celkem osm otázek, z toho jsou čtyři 

zaměřené na znalostní, dvě na dovednostní a další dvě na osobnostně sociální cíle. Rozhovor 

na téma „Práce“ obsahuje devět otázek, z toho čtyři na znalostní, tři na dovednostní a dvě na 

osobnostně sociální cíle. Přesné znění otázek je uvedeno v příloze č. II  

 

 Při výzkumu byla vyuţita ratingová metoda, odpovědi z oblasti cílů znalostních a 

dovednostních jsem posuzovala podle čtyřstupňové hodnotící škály (stupnice). Pelikán
134

 

hodnotící škály rozděluje podle způsobu jejich administrace na numerické, grafické, 

standardní, kumulativní a s nucenou volbou. Pro tento výzkum jsem zvolila hodnotící škálu 

numerickou. Jednotlivé odpovědi jsem tedy přiřazovala k číselně označené variantě, která se 

mi jevila nejpřijatelnější. Hodnotící škála je následovná: 

 

1. Klient na otázku odpovídá bez dlouhého přemýšlení, odpověď zná, umí uvést 

konkrétní příklady – úroveň výborného osvojení cíle 

2. Klient váhá, déle přemýšlí nad odpovědí, odpověď není přesná, ale lze ji vyuţít 

v samostatném ţivotě – úroveň průměrného osvojení cíle 

                                                
132 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2007, 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0, str. 159 
133 PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, 270 s. ISBN 80-

718-4569-8 
134 Tamtéţ 
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3. Klient zná jen částečnou odpověď, anebo odpověď nezná, ale dokáţe ji tipovat či 

odhadovat – úroveň minimálního osvojení cíle 

4. Klient na otázku neumí odpovědět, odpověď nezná, nebo uvede zcela špatnou 

odpověď – úroveň zcela nezvládnutého osvojení cíle 

 

 Odpovědi z oblasti cílů osobnostně sociálních jsem posuzovala také podle 

čtyřstupňové škály. Hodnotící škála byla modifikována vzhledem ke specifice cílů 

následovně: 

 

1. Klient nepopisuje ţádné obtíţe související s jeho účastí v kurzu (diskomfort v oblasti 

proţívání související s edukačními aktivitami a sociálním stykem s vrstevníky), do 

edukačních aktivit se zapojil aktivně, proţíval radostně, měl potěšení ze sociálního 

styku s vrstevníky – úroveň výborného zvládnutí cíle  

2. Klient popisuje některé problémy v sociální oblasti či v proţívání, se kterými si však 

díky účasti na edukačních aktivitách dokázal poradit a adekvátně je zpracovat – 

úroveň adekvátního zvládnutí cíle 

3. Klient popisuje závaţnější obtíţe v sociální oblasti či v proţívání, které překonával jen 

s obtíţemi a se sebezapřením – úroveň provizorního zvládnutí cíle 

4. Klient popisuje velmi závaţné obtíţe v proţívání a selhávání v sociální oblasti, s nimiţ 

se nedokázal na kurzu vyrovnat – úroveň nezvládnutí cíle 

 

 Vzhledem ke komplexnosti osobnostně sociálních cílů nutno v rámci této části textu 

poznamenat, ţe jsem pro účely šetření vybrala jen některé cíle, a to: 

 klient se aktivně zapojuje do programu 

 klient mluví sám za sebe 

 klient překonává překáţky a snaţí se zvládat zátěţ během kurzu 

 klient se dokáţe přizpůsobit jinému reţimu neţ je v DD 

 klient spolupracuje s vrstevníky, které dobře nezná 

 

 

Průběh šetření 

 Všechny rozhovory byly realizovány v období únor – duben 2013, přičemţ minimální 

interval mezi absolvovaným kurzem a rozhovorem byl jeden měsíc. Rozhovory byly 

prováděny přímo na kurzech Ţivota nanečisto. Klientům jsem nejdříve vysvětlila, ţe rozhovor 

není povinný, ale přesto se mi nakonec podařilo, abych získala údaje od všech přítomných 

klientů. Rozhovory probíhaly individuálně a byly anonymní. Odpovědi klientů jsem 
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zaznamenávala do předem připravené tabulky obsahující čísla otázek a hodnotící škálu (viz. 

příloha č. III) 

 

Charakteristika výzkumného vzorku 

 Vzorek respondentů není výběrový, rozhovory byly provedeny se všemi klienty 

projektu, kteří se účastnili programu v období únor-duben 2013 a zároveň jiţ absolvovali 

modul „Domácnost“ nebo „Práce“ déle neţ před jedním měsícem. V rámci rozhovoru jsem si 

zaznamenala věk, pohlaví a dobu trvání ústavní výchovy u jednotlivých respondentů. 

 Více rozhovorů bylo provedeno s dívkami, protoţe jich bylo v tomto období na kurzu 

více neţ chlapců. Celkem bylo provedeno 29 rozhovorů s klienty ve věku 15-18 let, přičemţ 

průměrný věk respondentů je 16,7 let. 

 

Respondenti modulu „Domácnost“: 

 11 dívek 

 5 chlapců 

 průměrný věk 16, 6 let 

 průměrná délka nařízené  ústavní výchovy 5,2 let 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Délka trvaní nařízené ústavní výchovy u klientů 

 

Respondenti modulu „Práce“ 

 8 dívek 

 5 chlapců 

 průměrný věk 16,7 let 

 průměrná délka nařízené  ústavní výchovy 5,1 let 
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Graf č. 2: Délka trvaní nařízené ústavní výchovy u klientů 

 

 

1.3 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

 

 Následující podkapitola je věnována vyhodnocení jednotlivých otázek kladených ve 

strukturovaném rozhovoru a jejich porovnávání dle hodnotící škály. 

 

Modul „Domácnost“: 

 

Oblast cílů znalostních byla posuzována na základě otázek č. 1, č. 3, č. 5, a č. 6 

 

Otázka č.1 

 První otázka vychází z cílů znalostních a zjišťovala, zda si klient z kurzu pamatuje, 

podle čeho můţe vařit (podle receptu), kde můţe recepty najít. V grafu uvádím odpovědi 

zanesené v hodnotící škále. 
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Graf č. 3: Znalosti respondentů z modulu Domácnost z oblasti vaření 

 

 V první otázce dosáhla většina odpovědí na úroveň 1 na hodnotící škále – tedy toho 

nejlepšího. Naopak ohodnocení 4 jsem zde  ţádné odpovědi neurčila. Celkový průměr je zde 

1,9. 

 

Otázka č. 3 

 Následující otázka se také týká přípravy jídla, konkrétně toho, zda klienti vědí, jaké 

mnoţství surovin potřebují. Nechala jsem je dále hovořit o jídle, které vařili v průběhu kurzu 

nebo si vybrali jiné, přičemţ jsem uvedla modelovou situaci, kdy chtějí pozvat na návštěvu tři 

kamarády a uvařit jim oběd. Ptala jsem se zde na mnoţství, které budou vařit. (Například 

kolik balení špaget, pokud budou jako hlavní jídlo, kolik kilo brambor na zapečené brambory 

atd.) 
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Graf č. 4: Znalosti respondentů z modulu Domácnost z oblasti vaření 

 

 Třetí otázku klienti zvládli velice dobře, několik z nich do odpovědi zahrnulo, ţe uvaří 

více porcí jídla neţ je třeba a nechají si ho i na další den. Celkový průměr podle hodnotící 

škály je 1,4. 

 

Otázka č. 5 

 U páté otázky jsem se klientů ptala na to, kde mohu najít nabídky na bydlení, kdyţ si 

budou chtít pronajmout byt.  

 

Graf č. 5: Znalosti respondentů z modulu Domácnost z oblasti bydlení 

 

 V páté otázce byl velice vyrovnaný počet odpovědí ohodnocen na škále na úrovni 1, 2 

a 3. Jednotlivé odpovědi se překvapivě velmi lišily. Někteří klienti vyjmenovali hned několik 



77 

 

variant (v inzerčních novinách, na nástěnkách umístěných v obci, na internetu, v realitních 

kancelářích atd.) Tam, kde jsem odpovědi hodnotila na úrovni 1, klienti uváděli přesné názvy 

inzercí či internetových stránek. Celkový průměr se zde pohybuje přesně na úrovni 2. 

 

Otázka č. 6 

 I následující otázka vycházející z cíle znalostního: Klienty jsem zde uvedla do situace, 

kdy našli inzerát na bydlení, byt si prohlédli a majitel nemovitosti jim předloţil nájemní 

smlouvu k podpisu. Jaké důleţité údaje by tato smlouva měla obsahovat, aby ji klienti 

podepsali?  

 

Graf č. 6: Znalosti respondentů z modulu Domácnost z oblasti bydlení 

 

 V šesté otázce dosáhly pouze dvě otázky úrovně 1 na hodnotící škále úroveň 2 a 3 je 

zcela vyrovnaná. Výsledky této otázky nehodnotím příliš kladně, protoţe je to jedna z velice 

důleţitých znalostí, které budou klienti v následujících letech zcela jistě potřebovat. 

Podepsání nájemní smlouvy, kde chybí klíčové informace, či je dokonce neplatná můţe být 

velice rizikové a mohou se pak snadno ocitnout v náročné ţivotní situaci. Celkový průměr 

úrovně odpovědí v šesté otázce je 2,3. 

 

Oblast cílů dovednostních byla posuzována na základě otázek č. 2, a č. 4  

 

Otázka č. 2 

 V druhé otázce jsem se klientů ptala, zda dokáţou popsat, jak by postupovali při 

přípravě zvoleného pokrmu.  
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Graf č. 7: Dovednosti respondentů z modulu Domácnost z oblasti vaření 

 

 V druhé otázce dosáhla většina odpovědí klientů hodnoty 1 a ţádnou odpověď jsem 

neohodnotila číslem 4. Hodnocení je lepší neţ v první otázce. Popis přípravy pokrmu nečinil 

klientům ţádný problém, průměrná úroveň odpovědí je 1,5. To přikládám z části tomu, ţe 

někteří z klientů vaří i v ústavním zařízení nebo studují obor kuchař-číšník. 

 

Otázka č. 4 

 Čtvrtá otázka je zaměřena na přípravu před samotným vařením a na schopnost 

zorganizovat si nákup (také jedna součást programu). Jedná se o otázkou zaměřenou na cíle 

dovednostní. 

 

Graf č. 8: Dovednosti respondentů z modulu Domácnost z oblasti nakupování 
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 Ve čtvrté otázce nebyla většina odpovědí hodnocena na první úrovni. Klienti mají 

zkušenosti se samotným vařením, ale neví si příliš rady s nákupem a procesem přípravy. Na 

kurzu měli moţnost vyzkoušet si i nakupování, ale pouze „nanečisto“. Většina klientů také 

věděla, ţe recepty a postup vaření najde na internetu, ale způsob jak konkrétní věc najít 

nevěděl přesně nikdo. Celkový průměr byl u této otázky na úrovni 1,9. 

 

Oblast cílů osobnostně sociálních byla posuzována na základě otázek č. 7, a č. 8  

 

Otázka č. 7 

 Sedmá otázka je první otázkou týkající se oblasti osobnostně sociální. Klienti byli 

dotazování, na to, jak by hodnotili míru své aktivity při programech. Vyjadřovali se, zda byli 

aktivní, nebo spíše v roli pozorovatele, dále mi klienti sdělovali, co jim přinesla jejich aktivní 

účast při programech. 

 

 

Graf č. 9: Vlastní aktivita respondentů při programech 

 

 I zde byly odpovědi (míra aktivity) nerovnoměrné, nejvíce odpovědí bylo v sedmé 

otázce hodnoceno na úrovni 3, poté byla jako druhá nejčastější úroveň 1 a pak následovala 

úroveň 2. Úrovní 4 nebyla ani zde hodnocena ţádná z odpovědí. Řada klientů si uvědomuje 

přínos, který pro ně pro ně program při aktivní účasti má: „Byla jsem spíše aktivní. A naučila 

jsem se to, ţe nemusím mít vţdycky pravdu já, takţe je potřeba ve skupině dělat kompromisy. 

Takţe to hlavně bylo dobré v tom, ţe jsem se naučila lépe spolupracovat.“ „Jo, jsem myslím 

dost aktivní, kdyţ třeba děláme něco dohromady, tak říkám i ostatním, co bychom měli dělat.“ 
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Jiní měli pro svou aktivitu důvody: „Nejdřív jsem se spíše jen koukala, ale postupně se 

přidala k ostatním, aby to nebylo tak blbý, ţe nic nepomůţu…“ „Já jsem aktivní, jen kdyţ mě 

ta věc fakt baví, jinak teda ne.“ 

 Celkový průměr, jak byla na škále hodnocena míra aktivity, činí 2,1. 

 

Otázka č. 8 

 Také poslední, osmá otázka rozhovoru, zaměřená na modul „Domácnost“ vychází 

z cíle osobnostně sociálního. Tentokrát jsem klientům pokládala otázku na to, jaké pro ně 

bylo mluvit a vyjadřovat své názory před ostatními klienty. 

 

Graf č. 10: Obtíţnost vyjadřování se před ostatními klienty 

 

 V poslední otázce byla celá polovina odpovědí ohodnocena na úrovní 1. V této otázce 

se jako v jediné z otázek v rozhovoru vztahujícího se k modulu „Domácnost“ objevila 

odpověď hodnocená úrovní 4. 

 Odpovědi klientů zněly například takto: „Úplně v pohodě, bylo fajn podělit se s 

ostatními a naopak je dobré slyšet, co si myslí ostatní, nebo jaké mají zkušenosti. Vlastně se 

můţeme takhle navzájem od sebe učit.“ „ No tak já mám fakt dost prořízlou pusu a kolikrát 

nejdřív něco řeknu, ještě neţ o tom přemýšlím!“ „ Tak to je v pohodě, na to jsme snad zvyklí 

ze školy a praxe. Musíme prostě komunikovat, jinak to nejde.“ Některým klientům to ale 

nebylo vůbec příjemné: „S tím, abych mluvila před ostatními, nemám teda problém jen tady, 

ale i ve škole – kdyţ mám před ostatními mluvit tak dokonce začnu koktat.“ „No kdyţ moc 

ostatní neznám, tak raději jen poslouchám ostatní.“ „No, bála jsem se toho, ţe mi třeba 

ostatní řeknou, ţe nemám pravdu.“ Celkově pak byly odpovědi hodnoceny na úrovni 1,9. 
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 První rozhovor, který jsem s klienty vedla, se týkal prvního modulu projektu Ţivot na 

nečisto s názvem „Domácnost“, celkem rozhovor obsahoval osm otázek. Nejlepší úroveň 

odpovědí jsem zaznamenala z oblasti cílů dovednostních, kde jsem se klientů ptala na otázky 

týkající se především přípravy jídla. V oblastech znalostních a osobnostně sociálních byla 

úroveň odpovědí velice vyrovnaná (1,9 a 2). Průměrná umístění odpovědí na hodnotící škále 

byla většinou do úrovně 2, některé ji ale překročili.  

 

Modul „Práce“ 

 

Oblast cílů znalostních byla posuzována na základě otázek č. 1, č. 2, č. 3, a č. 6 

 

Otázka č. 1 

 První otázka ve druhém modulu je zaměřena na cíle znalostní a týká se toho, zda klient 

ví, kde můţe hledat nabídky práce. Jelikoţ je to spolu se znalostí, kde a jak hledat bydlení 

stěţejní znalost, kterou by si měli klienti zapamatovat, je jim během kurzu představen 

dostatek alternativ (inzertní noviny; konkrétní internetové stránky, personální agentury, 

osobně se jít zeptat, na internetových stránkách firem, úřady práce, poptat se přátel). 

 

 

Graf č. 11: Znalosti respondentů z pracovní oblasti 

 

 První otázka dosáhla velice dobré úrovně na hodnotící šále. Odpovědi byly v tomto 

případě hodnoceny pouze na úrovni 1 a 2. Průměr odpovědí je zde 1,4. 
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Otázka č. 2 

  Druhá otázka se týká toho, zda klienti vědí, k čemu slouţí úřad práce. Na kurzu je 

v bloku týkajícího se úřadu práce klientům vysvětlováno, ţe poskytuje i jiné sluţby neţ 

evidovat volná pracovní místa a proč je dobré se zde přihlásit i z jiných důvodů (zdravotní a 

sociální pojištění v nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti atd.). 

 

 

Graf č. 12: Znalosti respondentů o funkcích úřadu práce 

 

 Zde ţádná z odpovědí nebyla sice hodnocena na úrovní 4, ale úroveň 3 je zastoupena 

nejvíce. I přes to, ţe úřadu práce je v programu věnován jeden celý blok, klienti si informace 

příliš nepamatují. Většina věděla, ţe jim zde pomohou najít práci a mohou si zde vyřídit 

podporu v nezaměstnanosti, někdy dokonce jmenují i další formy podpory. Často ale 

nevěděli, ţe se zde mohou hlásit na rekvalifikační kurzy ani nevěděli, ţe se mohou na úřad 

práce přihlásit, i v případě, ţe ještě nepracovali. Celkový průměr zde pak podle hodnotící 

škály dosahuje úrovně 2,4. 

 

Otázka č. 3 

 Další otázkou směřovanou ke klientům bylo, co je to ţivotopis, k čemu slouţí a kde 

mohou najít jeho vzory. Otázka vychází z cílů znalostních. 
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Graf č. 13: Znalosti respondentů z pracovní oblasti 

 

 Úroveň odpovědí na tuto otázku byla velice rovnoměrně rozloţená, pouze úroveň 4 se 

neobjevila. Celkově odpovědi dosahovaly úrovně v průměru 2. 

 

Otázka č. 6 

 Šestá otázka je znalostní, ale také navazuje na předešlé (kdy si našli nabídku práce, 

poslali ţivotopis, připravili se a absolvovali pracovní pohovor). Ptala jsem se klientů, jaké 

hlavní informace musí obsahovat pracovní smlouva, kterou jim nový zaměstnavatel nabídne 

k podepsání. 

 

Graf č. 14: Znalosti respondentů z pracovní oblasti 
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 Celkový průměr odpovědí na šestou otázku je na úrovni 2, coţ je lepší neţ u otázky na 

důleţité informace, které má obsahovat smlouva nájemní. Faktem je, ţe pracovní smlouvě 

bylo věnováno více času neţ smlouvě nájemní z modulu „Domácnost“, klienti se v tomto 

případě seznamovali, jaké jsou druhy pracovních smluv, co je hlavní pracovní poměr, co je 

dohoda o provedení práce či dohoda o provedení činnosti.  

 

Oblast cílů dovednostních byla posuzována na základě otázek č. 4, č. 5 a 7 

 

Otázka č. 4 

 Ve čtvrté otázce jsem klienty uvedla do situace, kdy uţ našli inzerát na práci, napsali a 

poslali svůj ţivotopis a zaměstnavatel je pozval k pohovoru. Jak by se na takový pohovor 

připravili? Tuto otázku jsem zařadila k cílům devednostním, protoţe klienti měli s pohovory 

osobní zkušenost z kurzu a také zde vznikaly modelové situace. Mezi správné odpovědi tedy 

patřilo, ţe by si měli zjistit informace o organizaci, kam jdou, pak, kde se místo nachází, jak 

se tam mohu dopravit, nebo si předpřipravit odpovědi na otázky, které se při pracovních 

pohovorech často opakují (silné a slabé stránky, proč jste si vybral/a právě naší firmu aj.)  

 

 

Graf č. 15: Dovednosti respondentů z pracovní oblasti 

 

 Úroveň odpovědí na tuto otázku byla také celkem vyrovnaná, bez výskytu úrovně 4. 

Některým klientům připadala příprava na pohovor spíše úsměvná (zejména chlapcům), dívky 

často zmiňovaly, ţe by si hlavně připravily vhodné oblečení a hezky se nalíčily. Průměr 

odpovědí je zde na úrovni 2,2. 
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Otázka č. 5 

 Následující otázka navazuje na čtvrtou otázku a je tedy také směřována na oblast 

dovednostní. Konkrétně jsem se klientů ptala, na co si myslí, ţe je dobré si při pohovoru dávat 

pozor a jak se mají chovat. Všichni klienti se během kurzu účastnili minimálně tří 

modelových pohovorů, po kterých od lektorů obdrţeli i zpětné vazby. Zároveň na toto téma 

viděli divadlo, při kterém sami upozorňovali na chyby „zájemce“ o pracovní pozici.  

 

Graf č. 16: Dovednosti respondentů z pracovní oblasti 

 

 Průměrná úroveň odpovědí podle hodnotící škály je v páté otázce 2,1, coţ je pro mě 

překvapující vzhledem k tomu, ţe se pohovorům na kurzu věnuje velké mnoţství času, klienti 

sami pohovory „zaţijí“ a zároveň mají moţnost sledovat chyby u modelových scének, kde je 

odhalovali celkem snadno. Zdá se, ţe pro ně tedy není problémem nesprávné chování označit, 

kdyţ jej vidí, ale sami pak nedovedou popsat, jaké chování je správné. Určitou úlohu zde jistě 

hraje, ţe pro některé jsou základní pravidla jako, ţe přijdou včas, nelţou atd. samozřejmostí, 

ale přes to bych výsledek této otázky nepokládala za úspěšný. 

 

Otázka č. 7 

 V sedmé otázce, zaměřené na cíl dovednostní jsem se klientů tázala, jaká je jejich 

zkušenost se zaměstnáním, které si na kurzu vyzkoušeli, a jak to pro ně bylo přínosné. 
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Graf č. 17: Dovednosti respondentů z pracovní oblasti 

 

 Jednotlivá hodnocení klientů byla velice rozdílná. Dva klienti zde uvedli odpověď, 

kterou jsem ohodnotila úrovní 4. Celkový průměr je zde na úrovni 2,5. Pro představu uvádím 

konkrétní odpovědi: „Získala jsem místo administrativní pracovnice a pochopila jsem, ţe to 

není hračka takhle celý den sedět u počítače“ „Jo, jako zkušenost je to dobrá, takový nácvik 

do ţivota“. Další odpovědi, kde klienti tuto zkušenost nehodnotili příliš pozitivně: „Takovou 

práci, co jsem si zkusil, tedy stejně v ţivotě dělat nebudu, takţe mi to nebylo vůbec k ničemu.“ 

„Tak já jsem dělal to, co dělám normálně, čím se učím ve škole, takţe nic nového, ale aspoň 

byla sranda…“ 

 

Oblast cílů osobnostně sociálních byla posuzována na základě otázek č. 8, a č. 9 

 

Otázka č. 8 

 Osmá otázka se zaměřovala na náročnost celodenního programu (od rána do zpravidla 

desáté hodiny večerní). Otázka se tedy zaměřuje na cíle osobnostně sociální (přizpůsobení 

jinému reţimu, zvládání zátěţe). 

 



87 

 

 

Graf č. 18: Hodnocení náročnosti celodenního programu 

 

 Podle uvedeného grafu se klientům program i přes to, ţe trvá celý den, náročný 

nezdál. Takový výsledek jsem očekávala, protoţe jsem měla všechny klienty mezi 

programem a večerkou na starost a mnozí z nich poţadovali večerku později neţ ve 23:00, 

jiní (těch bylo ale výrazně méně) se cítili po programu skutečně unavení. Zajímavé je, ţe se 

hodnocení náročnosti celodenního programu u klientů lišilo podle toho, z jakého přijeli 

ústavního zařízení. Průměr je zde na úrovni 1,5.  

Příklady odpovědí, klientů, kterým se program nezdál náročný: „Není to náročné, aspoň se 

nestihneme nudit, ale zase toho stihneme hodně naučit.“ „Já jsem na tohle zvyklá z tábora, 

kde dělám vedoucí, takţe ani tady nemám s celodenním programem ţádný problém.“ „Není to 

náročné. Ale kdyby byl program třeba jen do pěti a pak by bylo volno, tak to bylo super!“ 

Dále uvádím odpovědi klientů, pro které byl program náročný: “Bylo to náročné, ale dobré. 

Docela jsem padala, ale nestěţuju si.“ „Chtěla bych, aby byl program kratší, jsem zvyklá 

chodit brzy spát. Do deseti je to moc dlouhé.“  

 

Otázka č. 9 

 Poslední, devátá otázka je také zaměřena na cíle osobnostně sociální. Zjišťovala jsem 

zde, zda bylo pro klienty náročné, ţe museli během dne pracovat v několika různých 

skupinách a jak se jim dařilo spolupracovat s ostatními. 
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Graf č. 19: Hodnocení spolupráce 

 

 V deváté otázce se objevily jen odpovědi hodnocené na úrovni 1 a 2, celkově je to 

nejlepší výsledek ze všech otázek – průměr je 1,1. Klienti vesměs oceňovali práci ve 

skupinách i to, ţe se tyto skupiny neustále během programu proměňují: „Je to právě super, 

alespoň se lépe poznáme.“ „To mi právě vyhovuje!“ „Takhle je to nejlepší, kdybychom byli 

pořád s těmi samými, bylo by mezi skupinami napětí.“ „To mi právě vyhovuje, ţe to není taky 

pořád stejný, navíc všichni jsou tu moc fajn. Je to dobrý, ráda takhle poznám víc lidí.“  „Jo je 

to v pohodě, s někým mě to baví víc, s někým míň, samozřejmě.“ „Je to právě super, alespoň 

můţeme v soutěţích závodit proti sobě s kámošema!“ 

 

 

 Druhý rozhovor s klienty, kde jsem jim kladla otázky vycházející z cílů projektu Ţivot 

na nečisto, konkrétně druhého modulu s názvem „Práce“ byl trochu odlišný v tom, ţe klienti 

uţ byli z pravidla na kurzu podruhé, znali se tedy mezi sebou a také věděli, co rozhovor bude 

obnášet. V tomto rozhovoru jsem se zaměřovala především na nabídky práce, ţivotopisy, 

pracovní pohovory, i na náročnost programu a spolupráci. Odpovědi z druhého kurzu dosáhli 

průměrné úrovně 1,9 na hodnotící škále. Na rozdíl od modulu „Domácnost“ dosáhly nejhorší 

úrovně odpovědi z oblasti cílů dovednostních (2,3) úroveň znalostní a osobnostně sociální 

oblasti byla stejná (2).  
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1.4 Závěry šetření 

 

 Praktická část diplomové práce se věnovala edukačnímu projektu Ţivot na nečisto, 

který připravuje mladé lidi s nařízenou ústavní výchovu na přechod z ústavního zařízení do 

samostatného ţivota. Výzkum byl realizován prostřednictvím metody rozhovoru s klienty 

tohoto edukačního programu, Přičemţ otázky, které jsou v rozhovoru pouţity, vychází z cílů 

tohoto projektu.  

 Cílem empirické části diplomové práce bylo zjistit a zaznamenat znalosti a dovednosti, 

které si podle cílů kurzu měli klienti osvojit. Z výsledků výzkumu jsme se dozvěděli, ţe 

úroveň znalostí a osobních zkušeností na prvním a druhém modulu edukačního projektu Ţivot 

na nečisto se neliší. Co se týče tří oblastí cílů – znalostní, dovednostní a osobnostně sociální, 

ani zde se úroveň odpovědí významně neliší. Pokud zprůměrujeme zvlášť všechny odpovědi 

rozdělené do těchto tří oblastí, vychází vţdy průměr okolo úrovně 2, tedy úroveň průměrného 

osvojení cíle. Nejlepší výsledek byl v prvním modulu projektu zaznamenán v otázce číslo 3, 

která se týká přípravy jídla. V druhém modulu dosáhly nejlepšího průměrného výsledku 

odpovědi na otázku číslo devět. Tato otázka vycházela z cíle osobnostně sociálního a klienti 

odpovídali na to, jak se jim pracovalo ve skupinách, jak pro ně bylo nebo naopak nebylo 

náročné, kdyţ se během dne skupiny neustále měnili. Klienti to vesměs vítali s tím, ţe rádi 

poznají ostatní klienty blíţe a právě tato forma jim to umoţňuje. Mohu potvrdit, ţe během 

kurzů nevznikaly často ţádné spory, klienti byli schopni akceptovat ostatní ve skupině a 

pracovat společně. Coţ povaţuji za velice dobrou zkušenost, kterou jistě ve svém dospělém 

ţivotě zúročí. Naopak nejhorší úrovně dosahovaly v prvním modulu odpovědi na otázku číslo 

šest, kdy měli klienti vyjmenovat důleţité informace, které má obsahovat nájemní smlouva. 

Zde byl průměr úrovně odpovědí 2,3. U druhého modulu byla nejhůře hodnocená otázka 

sedmá, kde respondenti hodnotili svou pracovní zkušenost z kurzu, hned za touto otázkou je 

otázka druhá, kde jsem se klientů ptala na to, jaké má funkce úřad práce (nebo jaké jsou 

důvody na tento úřad jít) tady byl průměr dokonce 2,4. 

 Jelikoţ celkově dosahuje většina odpovědí úrovně průměrného osvojení cíle, povaţuji 

tento projekt za smysluplný, a věřím, ţe klientům přinesl nejen příjemné záţitky, nové 

kamarády, ale také důleţité informace a dovednosti, které si nadále uchovají a budou jim 

v budoucnosti slouţit. 
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 Odpovědi na výzkumné otázky jsou vzhledem k celkem pozitivním výsledkům 

šetření kladné: Klienti jsou schopni minimálně měsíc po absolvování kurzu odpovědět ne 

zcela správně, ale na průměrné úrovni na otázky vybraných znalostních a dovednostech cílů. 

 Také reflexe klientů ohledně jejich účasti v kurzu Ţivot nanečisto korespondují 

pozitivně s cíly osobnostně sociálními. 
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Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo podat poznatky o dětech před dosaţením zletilosti, 

které mají nařízenou ústavní výchovu, o jejich charakteristice, rodinách a moţnostech 

přípravy na odchod z ústavního zařízení.  

 Předmětem zájmu práce byl tedy jedinec, kterého čeká odchod ze zařízení pro ústavní 

výchovu a jeho příprava na tuto situaci. V teoretické části, která obsahuje šest kapitol jsem se 

v první z nich zabývala rodinou, zejména rodinou problémovou, ze které pochází mnoho dětí 

vyrůstajících v ústavní východě. Druhá kapitola se zaměřila na osobnost dětí s nařízenou 

ústavní výchovou, je zde nastíněno jak období adolescence, tak projevy chování, které mají 

spojitost s pobytem v zařízení pro ústavní výchovu, mimo vlastní rodinu. Třetí kapitola se 

následně věnovala ústavní a ochranné výchově v ČR a školským zařízením pro ochrannou a 

ústavní výchovu. Také je zde nastíněna legislativa i proces, jak k nařízení ústavní či uloţení 

ochranné výchovy dochází. Čtvrtá kapitola se zabývala vzděláváním dětí v ústavní výchově, 

školnímu prospěchu a také volnočasovým aktivitám, které jsou zde dětem přístupné.  

Pátá kapitola pojednává o ukončení ústavní výchovy a s tím spojeným ukončením pobytu 

v ústavním zařízení, o procesu následné péče a o úskalí samostatného ţivota mimo zařízení. 

Závěrečná šestá kapitola uvádí jednotlivé projekty, organizace a nadace na území hlavního 

města, které se věnují přípravě mladých lidí a odchod z ústavního zařízení, nebo jim nabízejí 

různé formy pomoci v tomto období. Nedílnou součástí kapitoly je shrnutí a porovnání 

jednotlivých programů.  

 Praktická část diplomové práce blíţe charakterizovala projekt Ţivot nanečisto, 

popisuje jeho cíle a krátce seznamuje se dvěma moduly kurzu. Hlavní část tvoří empirický 

výzkum, jehoţ cílem bylo zjistit, zda a na jaké úrovni si absolventi kurzu osvojili vybrané 

znalostní, dovednostní a osobnostně sociální cíle. Následně jsou zde k dispozici výsledky 

šetření, které bylo provedeno za pomoci metody rozhovoru s klienty jmenovaného projektu. 

Po uvedení průměru úrovní odpovědí u kaţdé z otázek rozhovoru navazuje závěr celého 

šetření, ve kterém jsem zjistila, ţe absolventi kurzu si osvojili vybrané znalosti, dovednosti a 

osobnostně sociální cíle na průměrné úrovni dle hodnotící škály. 

 

 Příprava na odchod z ústavního zařízení je velice důleţitá a jiţ mnoho organizací se 

snaţí pomoci prostřednictvím svých projektů a kurzů, ať uţ je jejich forma jakákoli. Neměli 

bychom ale zapomínat na to, ţe nejdůleţitější je tady právě mladý dospělý, kterého tento 

velký krok čeká. Hlavně on si musí uvědomit podstatu přípravy i svou odpovědnost za vlastní 
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budoucnost. V současné době je snaha ponechávat děti ve svých rodinách (pokud to jde), 

nechat je v ústavním zařízení jen na nezbytně nutnou dobu, nebo děti začlenit do 

pěstounských rodin, kterých by mělo v blízké budoucnosti hojně přibývat. Osud programů, 

které uvádím v šesté kapitole diplomové práce, je tedy značně nejistý, protoţe finanční 

podpora jejich činnosti se přesouvá na podporu pěstounské péče. Projekt Ţivot nanečisto, ve 

kterém jsem realizovala výzkum do praktické části práce je kvůli těmto důvodům zatím zcela 

přerušen. Tato situace mě nutně vede k otázce: Nepotřebovali by děti, které vyrůstají 

v pěstounské rodině taky takový projekt, připravující na samostatný ţivot? Moţná tím více, ţe 

na rozdíl od dětí z dětských domovů často neznají nikoho s podobným osudem, své 

vrstevníky, kteří se potýkají se stejnými problémy, ale ţijí samostatné, v různých 

pěstounských rodinách.  
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Příloha č. I: Obsah modulů Domácnost a Práce projektu Ţivot nanečisto (podle vlastního 

pozorování a rozpisu) 

 

 Modul Domácnost 

Pátek 

 

1. Seznamování s týmem a ostatními klienty 

 Jelikoţ jde o první kurz, klienti se ocitají na tomto místě poprvé, neznají většinu 

 ostatních klientů, kteří přijeli z jiných zařízení, ani pracovní tým. První aktivity jsou 

 zaměřeny hlavně na to, aby si všichni zapamatovali jména ostatních.  

 Většinou ovšem na první kurz přijíţdějí i klienti, kteří kurz nebo některou z jeho částí 

 absolvovali jiţ dříve.  

 Aktivity vedoucí k seznámení skupiny jsou v kompetenci herního lektora, který hry 

 obměňuje a uzpůsobuje podle klientů, kteří jsou právě na kurzu přítomni. 

2. Stanovení pravidel 

 Pravidla na kurzu jsou vţdy stejná, jeden z lektorů pravidla představuje na flip chartu, 

 jednotlivá pravidla jsou zde vizualizovaná a kaţdý z klientů se k nim můţe 

 jednotlivě vyjádřit. Po vysvětlení pravidel jsou klienti vyzváni k projevení svého 

 souhlasu či nesouhlasu. Mezi pravidla zde patří: Mluví jen jeden, na program se  chodí 

 včas, zákaz konzumace alkoholu a dalších návykových látek, nepůjčovat si cizí věci, 

 aniţ bychom se majitele před tím na půjčení dotázali, při programu 

 neposloucháme hudbu a nepouţíváme mobilní telefon. 

3. Úvod do tématu 

Jedná se o motivující výstup herců, kteří jsou součástí pracovního týmu. Tímto 

způsobem si klienti mohou vytvořit představu o tom, co je o víkendu čeká, jakému 

tématu se budou věnovat. Po vystoupení následuje krátká diskuse, jestli klienti 

výstupu rozuměli. 

4. Setkání s osudem 

V tomto modulu provází klienty „Osud“, zahalená tajuplná postava, která jim přidělí 

peněţenky s „financemi“, s tím, ţe hodnota peněz uvnitř se různí. 

 Pro klienty je tato část programu velice působivá, protoţe jsou si v neznámém 

prostředí, ještě nejistí a celý tento výstup je doprovázen tajemnou atmosférou a 

hudbou. Někteří z klientů mohou cítit i strach a nejistotu, pro jiné je to humorné. 

5. Inzeráty a pronájem pokojů 



 

Klienti dostanou papír s inzeráty s nabídkami na bydlení (v kaţdém inzerátu jsou 

informace o ceně pokoje, poţadavcích na nájemce a o vybavení pokoje), klienti si 

podle toho mohou vybrat, který pokoj chtějí. Klienti jdou poté za „majitelem“(lektoři), 

do pokoje, o který mají zájem. Po krátkém pohovoru majiteli zaplatí a podepíší s ním 

nájemní smlouvu. Pokud se stane, ţe klient nemá dostatek peněz na zaplacení, tak si 

můţe přivydělat například sběrem odpadků okolo ubytovacího zařízení. Celý víkend 

jsou pak klienti ubytováni na pokojích, které si sami „pronajmou“. 

 Nájemní smlouva je sestavena podle reálné smlouvy a je vytištěna dvakrát, 

jednu si nechává „majitel“ a jednu si nechávají klienti, aby měl vzor, jak má taková 

smlouva vypadat, co v ní má být. 

6. Reflexe ubytování 

Po tom, co se všichni klienti ubytují, následuje reflexe, kde se hodnotí, jak si všichni 

našli pokoj, podle čeho ho vybírali, jaký byl rozhovor s majitelem, kdo neměl dostatek 

peněz atd. Reflexe je důleţitou součástí kurzů ŢNN a jelikoţ se v této části klienti 

setkávají s reflexí poprvé, nejdříve se vysvětluje, co to reflexe je a k čemu je dobrá. 

7. Hra Mnohonoţky 

Při této hře jsou klienti rozděleni do čtyř druţstev, pokud nevychází stejný počet 

klientů v kaţdém druţstvu, doplní je lektoři. Kaţdé druţstvo si zvolí svůj název a 

vyslechne si pravidla hry, poté mají několik minut na vymyšlení strategie. Aktivita 

spočívá v běhání po louce v různých útvarech, kdy jsou spolu klienti svázáni šátkem, 

drţí se za ruce, nebo se nosí a závodí tak mezi sebou, hra trvá čtyřicet minut, je tedy 

celkem fyzicky náročná a klienti jsou většinu doby v blízkém fyzickém kontaktu. 

8. Komunitní sezení 

Komunita je hodinové setkání všech klientů a dvou terapeutů. Ostatní lektoři se 

komunity neúčastní. Vše, co na komunitě odehrává, se nesděluje ostatním lektorům a 

klienti by je neměli sdělovat ani dalším osobám, které nejsou na kurzu. Důleţité je 

tedy na první komunitě vytvoření bezpečného prostoru. Kaţdé komunitní sezení má 

nějaké téma, ke kterému se klienti vyjadřují. Mezi témata patří například: Jak jsem se 

dostal/a do dětského domova, trapas, nebo moje zkušenosti s drogami. 

 Komunita je ze zvýše uvedených důvodů jediný program, kterého jsem se 

neúčastnila. 

9. Hříčka na opakování jmen 



 

V podvečer je do programu zařazena kratší hra, která je zaměřena na zopakování 

jmen. Například řazení všech vedle sebe podle křestních jmen, od A do Z bez 

jakékoliv verbální komunikace. 

10. Videoreklama 

Klienti jsou rozděleni do tří skupin a mají 25 minut na to, aby vymysleli reklamu na 

jakýkoliv produkt. Reklama je natáčena na kameru. Kaţdá skupina natáčí samostatně, 

protoţe bude prezentována před ostatními aţ další den večer. 

11. Perličkování 

Perličkování je aktivita, která ukončuje kaţdý den na kurzech ŢNN. Spočívá v tom, ţe 

celý pracovní tým i klienti sedí v kruhu, uprostřed kruhu je látka, na které jsou tři 

zapálené čajové svíčky, jedna miska s červenými korálky, a jedna miska s modrými 

korálky. Svíčky vytvářejí intimní atmosféru, protoţe se vše odehrává v přítmí a 

zároveň slouţí k jako časový limit při perličkování tím, ţe terapeut v určitých 

intervalech postupně sfoukne svíčky  a po zhasnutí poslední, program skončil. 

Perličkování slouţí jako jakési odměňování za daný den. Vţdy jeden z klientů nebo 

týmu můţe vstát a vzít si jednu červenou perličku pro sebe, za něco, v čem se překonal 

nebo co mu udělalo radost. Nejvíce tři modré perličky pak můţe rozdat mezi ostatní 

s odůvodněním, proč jim je chce dát. 

 

Sobota 

12. Zahajovací hra a ranní setkání 

Ráno začínáme hrou, která je hned po budíčku, tyto hry jsou dobrovolné a slouţí 

k aktivizaci klientů. 

Ranní setkání je první povinný program dne, kdy se po snídani sejdou všichni klienti a 

pracovní tým a jednotlivě (po kruhu) kaţdý ostatním sděluje, jakou měl noc, sny, a 

jakou má náladu. 

13. Reflexe hry mnohonoţky 

Nejprve se druţstva vyjadřují k tomu, proč by měli vyhrát oni a jakou měli strategii. 

Pak se vyhlásí pořadí druţstev i jednotlivců a pokračuje se v reflexi – proč jsme 

vyhráli/prohráli, zvolili bychom příště jinou strategii? 

14. Hra na zopakování jmen 

Během programu si členové týmu všímají, jak se klienti oslovují, a zda je potřeba do 

programu zařadit další aktivitu za zopakování jmen. 

15. Jak se ţije v dětském domově 



 

Na tento program jsou klienti rozděleni podle toho, z jakého dětského domova 

(případně Klokánku či výchovného ústavu) přijeli. Na papír na flipchard si v těchto 

skupinkách připraví: odkud přijeli, co je tam dobrého a co špatného, jako další věc 

uvádí návrhy, co by změnili. Jeden ze skupiny prezentuje daný domov před ostatními, 

kteří se mohou doptávat a diskutovat. Díky tomuto programu můţou klienti vidět, ţe 

ne kaţdý domov funguje stejně, předávají si mezi sebou informace nejčastěji o tom, 

jak kdo tráví volný čas, jaké zajímavé aktivity lze navštívit i s dětským domovem. 

Zároveň je pro klienty zajímavé podělit se o zkušenosti, s kým ostatní sdílí pokoj a 

kolik jich je v DD nebo v bytové jednotce a čím musí v zařízení pomáhat, nebo jaké 

mají povinnosti. 

16. Domácnosti 

Klienti jsou rozděleni do „rodinek“ a v nich si musí vybrat recept, co budou vařit 

nakoupit jídlo, nádobí a vařič. Kaţdá rodinka si vaří zvlášť vlastní oběd. Je na nich, 

jak si práci rozdělí, jestli chodí nakupovat všichni najednou, nebo se rozdělí (v 

chatkách jsou různé „obchody“, například ovoce a zelenina, mlékárna, masna, 

prodejna nádobí). Čas na nákupy je limitován, takţe kdyţ si práci nerozdělí, nemusí 

vše dobře stihnout. Na vaření by se měli podílet všichni, ale kaţdé rodince je 

k dispozici jeden člen týmu, který jim můţe dávat instrukce a je jim oporou 

ve chvílích, kdy nevědí, co mají se surovinami dělat. Pak po sobě všichni uklidí a 

umyjí nádobí. Kdyţ je vše hotové, mají volno. Někdo má pak hodinu i více času pro 

sebe a můţe například sledovat seriály na plátně, jiní musí ještě douklidit kuchyň. 

17. Reflexe domácností a „chuťoměr“ 

Po domácnostech následuje reflexe, kde klienti odhalují, jak se jim spolupracovalo 

s ostatními z jejich rodinky, jestli potřebovali asistenci lektora, co si vybrali za recept, 

co jim nevyhovovalo atd. Dále se také diskutuje o tom, jaké jsou povinnosti 

v domácnosti a kdo by je měl plnit. Na závěr klienti znázorňují polohou ruky, jak jim 

chutnal oběd, který si sami připravili. 

18. Hra „Fardův memoriál“ 

Jde o oddechovou hru, která se hraje na louce. Klienti běhají mezi stanovišti, kde plní 

různé měřitelné úkoly. Například běhání slalomu pozpátku na čas, udrţení dvou lahví 

s vodou ve vzpaţení, vypočítání matematického úkolu, balancování s tyčí, 

vyjmenování co nejvíce evropských hlavních měst aj. 

19. Komunita 

viz bod 8. 



 

20. Koncert, Divadlo 

Večerní raut se ţivím koncertem a loutkové divadlo 

21. Malování na trička 

Zde se vyuţívá barev na textil. Kaţdý klient dostane tričko a to si dle svého vkusu 

pomaluje. Je to dárek, který klientům zůstává. 

22. Projekce 

Na plátno jsou promítány reklamy, které klienti předchozí den natočili a sestřih 

z uplynulých dvou dní. 

23. Perličkování 

viz bod 11. 

 

Neděle 

24. Zahajovací hra a ranní setkání 

25. Hra „Čím výš, tím líp“ 

Tato hra byla vytvořena za účelem zábavnou formou zopakovat, co se klienti během 

kurzu naučili. Klienti tvoří tři druţstva, kaţdé dostává své otázky, které se týkají 

znalostí okolo domácnosti a ubytování. Postup jednotlivých týmů je znázorňován na 

velkém plakátu činţovního domu, který má různé úrovně bydlení a druţstvo, které je 

nejúspěšnější se nejdříve dostane do nejvyššího krásného bytu s terasou. 

26. Zábavná hra venku 

Zde je po delším sezení vloţena pohybová hra pro osvěţení. 

27. Druhé setkání s osudem 

Na konci programu přijde opět mezi klienty osud, který pro ně má dvě zprávy, dobrou 

a špatnou. Klienti si obvykle vyberou jako první zprávu, kterou chtějí slyšet tu 

špatnou, která zní: “Ţádný osud neexistuje, protoţe všechno záleţí jen na vás.“ Po ní 

následuje dobrá zpráva: „Vše záleţí jen na vás, protoţe osud neexistuje“. Načeţ osud 

odhodí masku a uţ se na kurzu neukáţe. 

28. Závěrečné perličkování 

Závěrečné perličkování probíhá velice podobně jako běţné perličkování, s tím 

rozdílem, ţe si kaţdý klient na závěr vezme pro sebe jeden korálek za to, co si chce 

z kurzu odvézt a jeden za to, co by tam rád nechal. Korálek s přáním, co by klient 

chtěl na místě nechat, pak všichni symbolicky vyhazují na louku. 

29. Psaní do notýsků 



 

 Posledním z programů je psaní do notýsků. Kaţdý klient i člen pracovního týmu má 

 svůj podepsaný notýsek, do kterého mu při této příleţitosti můţe, kdo chce napsat 

 cokoli milého. 

 

 

 Modul Práce 

Pátek 

1. Seznámení, úvodní kolečko 

Nejdříve se program zaměřuje na klienty, kteří se prvního modulu neúčastnili, aby se 

zapojili do jiţ vzniklé skupiny (pokud tam někdo takový je) . Na začátku je dostatek 

prostoru na zopakování si jmen a pravidel. Opakujeme jména všech, protoţe mezi 

jednotlivými moduly je často interval delší neţ měsíc, je potřeba jména zopakovat. 

Pro boření bariér je zde pouţita například aktivita, kdy všichni (klienti i tým) vytvoří 

dvojice s tím, koho nejméně znají a společně pak hledají tři věci, které mají společné.  

2. Úvod do tématu 

Úvod do tématu je opět prostřednictvím krátkého vystoupení herců, po kterém 

následuje diskuze. 

3. Úřad práce 

Po úvodu do tématu následuje výstup dalšího lektora, který znázorňuje pracovníka na 

úřadu práce. Skrze tento výstup se klienti mohou dozvědět důleţité informace jako: 

co mohou na úřadu práce získat, jak dlouho musí pracovat, aby měli nárok na podporu 

v nezaměstnanosti, ţe se zde mají zaregistrovat, kdyţ rok odpracovaný nemají, aby si 

sami nemuseli platit sociální a zdravotní pojištění, ţe jim úřad pomůţe hledat práci, 

s čím se mohou na úřad obracet apod. Vše je lektorem zároveň zaznamenávána na flip 

chard. 

4. Ţivotopis (CV) 

Dále následuje blok věnovaný ţivotopisům. Při čemţ se vychází ze znalostí, které jiţ 

klienti mají. Kaţdý klient pak dostane desky, kam si můţe ukládat dokumenty, které 

během kurzu dostane. Prvním dokumentem je šablona ţivotopisu, kterou si vyplní. 

Zde zazní důleţité informace o tom, k čemu je ţivotopis dobrý, co musí obsahovat a 

v jakém pořadí, jak ţivotopis elektronicky posílat, kde můţeme najít vzorové 

ţivotopisy aj. 



 

Do tohoto bloku je také zařazen brainstorming na téma „práce“ – klienti nahlas říkají 

asociace, které je tomuto pojmu napadají a lektor je opět zapisuje na tabuli tak, aby to 

všichni viděli a následně šly pojmy kategorizovat. 

5. Příprava na pohovor 

Přípravou na pohovor je výstup inspirovaný divadlem fórum, kdy jeden z herců 

představuje šéfa, ke kterému dva uchazeči přicházejí na pohovor. Klienti zde vidí 

několik příchodů na pohovor, které jsou zcela nevhodné nebo špatné. Vţdy, kdyţ vidí 

chybu u uchazeče o zaměstnání, mohou říci „stop“ a opravit ho. (Výstup zahrnuje 

například situace, kdy uchazeč přijde pozdě, nepozdraví, vymýšlí si, přijde pod vlivem 

alkoholu, nepodá ruku, je příliš pasivní aj.) 

6. Inzertní noviny 

Kaţdý z klientů obdrţí vytvořené inzertní noviny obsahující nabídky práce. V kaţdém 

inzerátu je uvedeno na jakém místě probíhá pohovor (chatky v areálu), o jakou se 

jedná práci a jak je finančně hodnocená. Klienti mají určený čas, aby se rozmysleli, 

kam se půjdou zeptat na zaměstnání, přičemţ musí absolvovat alespoň tři pohovory.  

7. Hledání práce 

Poté, co uplyne doba na rozmyšlenou, mohou klienti jednotlivě přicházet na pohovory 

k lektorům, kteří představují vedoucího, a pohovor s nimi vede. Podle potřeby můţe 

lektor vystoupit na konci pohovoru z role a klientovy rovnou poradit, co by mohl 

udělat lépe, na co zapomněl, nebo ho podpořit v tom, co dělal správně. Na konci 

pohovoru sdělí vedoucí klientovi, kdy se můţe přijít zeptat na výsledky. 

Jestliţe „vedoucí“ klienta přijal, podepíše s ním předpřipravenou pracovní smlouvu, 

která obsahuje všechny potřebné informace, pracovní doba je následující den od 10:00 

do 15:00. Vedoucí nechá tolik času, kolik klient potřebuje, aby si smlouvu pročetl. 

Smlouvy obsahují chybu, například je ve smlouvě, ţe zaměstnanec je povinen plně 

uhradit pouţité materiály, jejichţ hodnota je stejná jako finanční ohodnocení 

zaměstnance za celý den. Pokud si toho klient všimne, vedoucí se omluví, ţe to tam 

být nemá a smlouvu předělá. 

Klienti, kteří nebyli nikde přijati, vyhledají lektora, který představuje pracovníka na 

úřadu práce a ten jim přidělí práci, která zbyla neobsazená. 

8. Reflexe shánění práce 

Reflexe se účastní všichni klienti a sdělují si mezi sebou, o jakou pozici se ucházeli, 

jak probíhali pohovory, co se jim podařilo a co jim šlo lépe a jakou pozici nakonec 

získali. 



 

9. Komunita 

viz bod 8. modulu Domácnost 

10. Večerní hra 

Večerním programem je hra s pohádkami, kdy jsou jednotlivcům nabízeny názvy 

pohádek, ti pak musí před svým týmem pohádku nakreslit na papír, bez toho aniţ by 

pouţívali písmena, čísla či mluvení, ostatní hádají přesný název pohádky. Vítězí 

druţstvo, které získá nejvíce bodů. 

11. Perličkování 

viz bod 11. modulu Domácnost 

 

Sobota 

12. Zahajovací hra a ranní setkání 

13. Smlouva, co s opravou 

Sobotní ráno je věnováno především pracovním smlouvám. Klade se důraz na to, aby 

klienti znaly alespoň tři hlavní údaje, které musí smlouva obsahovat (datum, kdy mají 

do práce nastoupit, jména zaměstnance a zaměstnavatele a místo vykonávání činnosti). 

Klienti zde získávají informace jaký je rozdíl mezi smlouvou na dobu určitou a na 

dobu neurčitou, co je to dohoda o provedení práce, kdy si mají sami platit zdravotní a 

sociální pojištění i další informace, které uţ se smluv netýkají. 

 V tomto bloku je také klientům poprvé kladena otázka, zda někdo nemá ve 

smlouvě chybu. A přechází se do diskuse, jaké chyby se objevovaly, co to pro ně 

znamená a jak by to šlo napravit. Většinou se zde ukáţe, ţe většina klientů si smlouvu 

vůbec nepřečetla, i kdyţ na to měli čas a chyby si dosud nevšimli. 

14. Práce 

Klienti se stávají od 10.00 do 15:00 (s půl hodinou na oběd) zaměstnanci a vykonávají 

práci, která je jim přidělena (pokojská uklízí všechny pokoje, švadlena kreslí návrhy a 

po obědě šije sukni, administrativní pracovnice přepisuje do počítače dokumenty, 

údrţbáři řeţou dříví a myjí auta, reportérka dělá reportáţe s ostatními pracujícími, 

kuchaři a číšníci pomáhají s přípravou oběda a obsluhou ostatní atd.) Nad kaţdým 

zaměstnancem má dohled jeho vedoucí, který sleduje, kdy přišel do práce, několikrát 

svého zaměstnance navštíví a sleduje, jak pracuje, vše pak zaznamenává do 

připravených záznamových archů. 

15. Pohybová hra venku 

Hra venku na uvolnění a odpočinek po práci 



 

16. Reflexe práce 

Při reflexi nejprve mluví klienti, jak se jim dařilo danou práci vykonávat, v čem nastali 

problémy a co je bavilo či naopak nebavilo. Kaţdý klient pak písemně odpovídá na to, 

jak se mu pracovalo pod vedoucím a nakolik rozuměl jeho zadání. Vedoucí také předá 

vyplněné archy, kam zaznamenával, jestli byl zaměstnanec dochvilný, jak pracoval, 

jestli pracoval samostatně, neodcházel ze svého pracoviště, jestli měl vlastní nápady a 

své úkoly splnil. 

Vedoucí a jejich podřízení si pak společně promluví o pracovní zkušenosti a mohou si 

navzájem vysvětlit, co proč napsali. Na závěr vedoucí vyplatí zaměstnancům jejich 

mzdu a v případě velké spokojenosti mohou dát i bonusovou odměnu (místo peněţ se 

vyuţívají jen hrací peníze, které ale mohou klienti později na kurzu vyuţít). 

17. Komunita 

viz bod 8 modulu Domácnost 

18. Obchod, banka 

Pro klienty se večer otevře obchůdek, kde je moţné za získané peníze koupit sladkosti, 

CD a různé jiné drobnosti, zároveň mají klienti moţnost uschovat si peníze do 

„banky“. Pokud to udělají, mohou si je vyzvednout na příštím kurzu i s úrokem. 

19. Večerní show 

Večerní zábava spočívá v tom, ţe jsou klienti rozděleni do čtyř druţstev (v kaţdém 

druţstvu je i jeden lektor). Kaţdé druţstvo dostane různé kostýmy a rekvizity. Poté 

mají čtyřicet minut na přípravu zábavného vystoupení, kterého se budou všichni 

účastnit, vítané je také zapojení publika. Tato aktivita je u klientů oblíbená, protoţe 

zde mohou realizovat své nápady a um společně s lektory. 

20. Projekce 

Po vystoupení všech skupin následuje promítání sestřihu, který se točil od pátku na 

kurzu a který dostanou klienti vţdy na konci kurzu na DVD i s fotografiemi. 

21. Perličkování 

viz bod 11. modulu Domácnost 

 

Neděle 

22. Zahajovací hra a ranní setkání 

23. Desková hra „Z DD do práce“ 

Tato hra je také vytvořena přímo k tomuto kurzu a hraje se zároveň v několika 

druţstvech, přičemţ v kaţdém druţstvu musí být jeden lektor, který zadává otázky. 



 

Kaţdý hráč má svou figurku a hází kostkou, podle políčka, na které se dostane mu je 

uloţena otázka týkající se práce (např. kolikrát za sebou můţeš dostat u jednoho 

zaměstnavatele smlouvu na dobu určitou? Po jaké době v zaměstnání máš nárok na 

dovolenou? Jak dlouho musíš pracovat, abys pak měl/a nárok na dávky 

v nezaměstnanosti?) Nejrychlejší, kdo figurkou doběhne do cíle, vyhrál. 

24. Závěrečné perličkování 

viz bod 28. modulu Domácnost 

25. Notýsky 

viz bod 29. modulu Domácnost 

 

 



 

Příloha č. II: Otázky z rozhovoru 

 

Z = Cíle znalostní  

D = Cíle dovednostní  

O = Cíle osobnostně sociální  

 

Domácnost 

1. Z Co jsi na kurzu vařil/a a podle čeho? (kde najdeš recept a co se v něm píše?) 

2. D Dovedeš popsat postup pro přípravu této suroviny? 

3. Z Pro kolik osob ti bude stačit jedno balení? 

4. D Co potřebuješ mít a vědět neţ půjdeš před vařením nakoupit? 

5. Z Kde můţeš najít nabídky na bydlení, kdyţ si budeš chtít pronajmout byt? 

6. Z Jaké údaje by měla obsahovat nájemní smlouva? 

7. O Jak bys hodnotil/a svou účast v programech? Zapojoval/a jsi se do všeho aktivně, 

nebo jsi byl/a někdy spíše pozorovatelem? Co ti aktivní zapojení do programu 

přineslo? 

8. O Jaké pro tebe bylo hovořit o různých tématech před ostatními? 

 

Práce 

1. Z Kde se dají najít nabídky práce? (noviny, kde jsou inzeráty, konkrétní internetové 

stránky nebo personální agentury, osobně se jít zeptat, na webových stránkách firem, 

zeptat se známých) 

2. Z K čemu je úřad práce? (pomoc při hledání práce, pokud budu mít odpracovaný rok, 

budu dostávat dávky v nezaměstnanosti, pokud jsem nezaměstnaný/á a přihlásím se 

tam, budou mi platit zdravotní a sociální pojištění) 

3. Z Co je to ţivotopis? Kde můţeš najít jeho vzory? 

4. D Jak by ses připravil/a na pracovní pohovor?  

-co ses naučila, kdyţ jsi měla moţnost na nečisto si ho vyzkoušet? 

5. D Na co je dobré si dávat při pohovoru pozor a jak se tam mám chovat? 

6. Z Jaké informace musí obsahovat pracovní smlouva? 

7. D Jaká je tvá zkušenost se zaměstnáním v rámci ŢNN? Jakou sis vyzkoušel/a profesi a 

co ti to přineslo? 

8. O Jak bys hodnotil/a náročnost celodenního programu? 



 

9. O Během jediného dne jsi musel/a pracovat v několika různých skupinách. Jak se ti 

dařilo spolupracovat při takových úkolech s ostatními? 



 

Příloha č. III: Záznamový arch k výzkumu 

 

Číslo klienta: 
  

Pohlaví: 
  

Věk: 
  

Jak dlouho je v ústavním zařízení: 

      

Hodnotící škála:   1. 2. 3. 4. 

1. otázka 
          

2. otázka 
          

3. otázka 
          

4. otázka 
          

5. otázka 
          

6. otázka 
          

7. otázka 
          

8. otázka 
          

9. otázka 

 
        



 

 


