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Anotace:  

Tato bakalářská práce se zabývá životem dětí, které dovršily 18. rok života či již 

ukončily studium a jsou tedy nuceny opustit brány dětského domova. V dnešní době je 

obtížné stát se soběstačným mladým člověkem i pro jedince, vyrůstající mimo ústavní 

péči v relativně normální rodině, o kolik těžší to musí být pro toho, kdo opustí svůj 

náhradní domov a nemá možnost se v případě nezdaru kam vrátit či o koho se opřít? 

Teoretická část práce se věnuje poznatkům, týkajícím se vzniku ústavní péče a sleduje 

její dnešní možnosti, tedy to, co dětské domovy či jiné organizace nabízí dětem, které 

opouštějí v dospělosti svůj „domov“ a stávají se soběstačnou jednotkou. Praktická část 

obsahuje výpovědi minimálně 10 dospělých jedinců, bývalých chovanců DD, kteří nyní 

žijí samostatně, jedná se o záznam toho, jak probíhal jejich život ode dne, kdy opustili 

DD až do současnosti.  

Cílem této práce je analýza života dětí, které vyrůstaly v dětském domově a po 

odchodu z něj byly nuceny k samostatnému životu bez pomoci rodiny.  

Klí čová slova: 

rodina, funkce rodiny, psychika dítěte, dětský domov, dítě a jeho osobnost, vlivy 

prostředí, vlivy rodiny, normy společnosti, přijetí do společnosti 

Annotation:  

This thesis deals with the lives of children who reached 18th year of life or already 

completed their studies and are therefore forced to leave the gates of orphanage. 

Nowadays it is difficult to become independent and self-reliant young growing up man 

even for people outside of institutional care in a relatively normal family, how much 

harder it must be for people who leave their foster home and have no option to fail, in 

that case they have nowhere to return or who to lean on? The theoretical part is devoted 

to study of the knowledge about inpatient care on, its formation or opportunities offered 

today. Overview of options that children's homes or other organizations are offering to 

grown up children leaving their ”home” and become self-sufficient units. The practical 

part of the testimony of at least 10-adults, former inmates of DD, who now live alone, a 

record of how their lives proceeded from the date of leaving DD to the present. The aim 

of this work is to analyze the lives of children who grow up in an orphanage and after 



5 

their departure from home and were forced to live independently without the help of 

family.  

Keywords: 

family,family function, psyche of the child, children's home, child and his personality, 
environmental influences, The influence of family, standards of acceptance in society 
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Úvod  

Moje bakalářská práce se zaměřuje na problematiku toho, jak se děti vychovávané 

v ústavní péči srovnávají s realitou života. Mé dlouholeté působení v dětském domově na 

pozici vychovatelky mě donutilo zajímat se hlouběji o problematiku dětí, které opouští 

naše zařízení. Proč se tak málo daří „našim dětem“ prosadit se v životě? 

Dětské domovy nabízejí dětem takzvaný náhradní domov a to především tím, že 

umožní dětem vyrůstat v prostředí bezpečí, péče a lásky. Dávají jim plný komfort, co se 

týče ubytování, stravy, vzdělání a osobního života. Nejedno dítě po delším pobytu v DD 

zareaguje slovy: „Tak tohle jsem doma neměl.“ Co je vede k tomu, aby i ony samy 

srovnávaly kvalitu svých dosavadních životů? Co jim dává dětský domov, že se tak 

nerady vracejí domů, ke svým rodičům, k rodině, ke své komunitě? 

V mé práci je poukázáno na rodinu a její funkčnost, na ústavní výchovu a její 

potřebu a cíle, na život dítěte během a po ukončení pobytu v dětském domově. 
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1. Rodina 

Rodina je nejstarší společenskou skupinou. Pojem rodina nám může přiblížit 

několik definic. V pedagogickém slovníku je rodina charakterizována jako nejstarší 

společenská instituce plnící hned několik funkcí, např. ekonomickou, socializační, 

sexuálně-regulující, reprodukční apod. Rodina formuje hodnoty, postoje, interpersonální 

vztahy dítěte, jeho emocionální klima, životní styl atd. Na základě toho, jak rodina 

připraví své dítě, je následně přijímáno společností, začleňováno do ní. (Průcha, J., 

Walterová, E., Mareš, J., 2003) Matějček (1994) uvádí, že rodina dříve měla za úkol 

chránit potomstvo, učit jej a připravovat na život. Dnes je úloha rodiny vnímána spíše 

jako zachování lidského druhu, zanechání nějakého odkazu po sobě.  

Rodinu můžeme chápat také jako první sociální skupinu, jejímž je dítě členem. 

(R. David, 1999) „Tato sociální skupina plní celou řadu biologických, ekonomických, sociálních 

i psychologických funkcí. Poskytuje svým členům potřebné zázemí, uspokojení jejich potřeby 

a zprostředkovává zkušenosti, které nelze jinde získat. Každý jedinec zde má určité role, které se 

stávají součástí jeho identity.“ (Vágnerová, M. 2004, s. 589) 

Rodinu můžeme vnímat jako biosociální systém, který ovlivňuje společnost.  

Rodiče jsou pro dítě vychovateli, kteří zaručují jeho harmonický, zdravý vývoj. Mezi 

dítětem a rodiči vzniká určitá komunikace, která ovlivňuje i následnou komunikaci 

s okolím. Pokud je nějakým způsobem či v jakékoliv oblasti narušena, negativně to 

ovlivňuje zdravý vývoj jedince, jeho pohled na svět, život. Matějček vnímá rodinu jako 

základní prvek lidské společnosti.  

Dnes je nejrozšířenější sociologická definice, která říká, že rodina je skupinou osob 

navzájem spjatých pokrevním svazkem, manželstvím nebo srovnatelným právním 

vztahem nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou zodpovědní za výchovu svých dětí. 

Rodina je většinou muž a žena, kteří tvoří manželství a jejich dítě, tedy nejméně 3 osoby. 

V rámci modernizace rodiny a společnosti se celkově dnešní společnost snaží jít 

„kupředu“, jsou tolerována registrovaná partnerství. Můžeme si položit otázku, zda se 

registrované partnerství dá nazvat rodinou. Z výše uvedených definic bychom mohli říci, 

že manželství jako takové se nedá nazvat rodinou, ale to je zřejmě zcela subjektivní 

názor, neboť i samotný pojem rodina je vykládán několika možnými definicemi. 
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1.1. Funkce rodiny 

S vývojem společnosti se měnily funkce rodiny, některé vymizely, některé 

přibyly. S rozvojem společnosti ztratily některé smysl a jiné vznikly, neboť byly nutností, 

jiné se zas transformovaly. J. Dunavský (1999) rozděluje 4 základní funkce rodiny: 

Funkce biologická, reprodukční má dle dřívějších charakteristik zabezpečit 

udržení života početím, někdy se tato funkce nazývá také sexuální funkcí. Dlouhá léta to 

bylo vnímáno jako vztah mezi mužem a ženou, ze kterého vznikne nový život. Nešlo 

tedy pouze o to dítě počít, přivést ho na svět, ale také mu zabezpečit potřebné podmínky 

pro život. Tento význam se však postupně ztratil a dnes tuto funkci vnímáme jako 

naplňování potřeb členů rodiny, jde spíše o harmonické soužití a duševní rovnováhu 

manželů. (Lovasová, 2011) 

Materiální a ekonomická funkce se nevztahuje pouze na dítě, ale na všechny 

členy rodiny. V minulosti byla nejdůležitější výrobní složka rodiny, dnes je to především 

spotřební jednotka. Mezi výrobní prvky, které se zachovaly i dnes, patří úklid, vaření, 

praní a jiné činnosti, které umožňují správný chod domácnosti. Dnešní společnost klade 

velké nároky, proto do této oblasti neřadíme pouze materiální oblast, ale také oblast, kdy 

rodina poskytuje dítěti životní jistoty. 

Emocionální funkce, funkce ochranná zajišťuje harmonický život rodiny. 

Pokud je emocionální funkce naplněna, je člověk plně vyvinut, je vyzrálý, odpovědný, 

má pevné citové vazby. Členové rodiny mají pocit uspokojení a životní jistoty a opory. 

Emocionální funkce je tedy důležitá nejen pro dítě, ale pro všechny členy rodiny.  

Socializačně-výchovná funkce vypovídá o opravdovém zájmu o dítě, o jeho 

výchovu, péči o něj. Rodiče dítě přijímají takové jaké je, snaží se mu porozumět, 

pochopit jeho požadavky a životní potřeby, podporují a rozvíjí jeho schopnosti. Je 

prosazován zájem dítěte, jeho ochrana a také učení se samostatnosti. Důležitým cílem je, 

aby dítě bylo schopno čelit nepříznivým situacím a překonávat překážky. Na ochranu 

dětských práv dohlíží Úmluva o právech dítěte. „Má-li se dítě vyvíjet po duševní 

a charakterové stránce v osobnost zdravou a společnosti užitečnou, potřebuje vyrůstat 

v prostředí stálém a citově příznivém, vřelém, přijímacím. A takovým životním prostředím by pro 

něj měla být především rodina.“(Matějček, Z. 1994, s. 16) 

Nesmíme opomenout zmínit to nejdůležitější a to je láska. Láska je vnitřní 

subjektivní pocit člověka a vztah, který vzniká střetem dvou lásek, je důležité, jak 

milujeme. (Lovasová, 2011) 
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Rodina dítěti poskytuje podněty k rozvoji, ke komunikaci jak  uvnitř rodiny, tak 

s okolním světem. Říčan (2007) upozorňuje na to, že klima, které rodina vytváří, je 

nenahraditelné, ojedinělé a nezbytné pro zdravý vývoj dítěte. V raných stádiích vývoje 

dítěte jsou důležité jeho bio-psychické potřeby. Nejde jen o uspokojení v rámci jídla, pití 

a spánku, určitého životního pravidelného rytmu, ale také o kontakt a psychickou pohodu 

v podobě pocitu lásky a bezpečí. Takovou rodinu, kde jsou všechny funkce zdravě 

naplněny, nazýváme funkční rodinou. Funkční rodina zvládá životní obtíže a aktivně 

k nim přistupuje. Dunovský hovoří až o 85 % funkčních rodin v populaci. 

Pokud některá z funkcí v rodině chybí, mluvíme o tzv. problémové rodině. 

Nejedná se však o něco, co by ohrožovalo zdravý vývoj dítěte. Taková rodina je schopna 

se s problémem vypořádat sama nebo s něčí pomocí či nedostatek kompenzovat. Četnost 

takovýchto rodin v populaci se odhaduje okolo 12-13 %. 

Dysfunkční rodina je rodina, kde se objevují natolik závažné poruchy jedné či 

více funkcí, jež ohrožují rodinu jako celek a tím ohrožují především zdravý vývoj dítěte. 

Jedná se často o rodiny alkoholiků, gamblerů, narkomanů, vícegenerační rodiny žijící 

v malé bytové jednotce. Výskyt v populaci je okolo 2 %. Problémy sama nedokáže 

zvládnout a je odkázána na dlouhodobou pomoc druhých. K tomu, aby rodina mohla 

nějakým způsobem fungovat, vznikla jistá opatření, tzv. sanace rodiny.  

Pokud je výskyt poruch v takovém rozsahu, že kvalita rodiny přestává plnit svůj 

účel a je vážně ohrožen zdravý vývoj dítěte či dokonce jeho existence, mluvíme 

o afunkční rodině. Východiskem z této situace je umístění dítěte do náhradní rodinné 

péče či institucionální výchovy a to nejčastěji z důvodu fyzického či psychického týrání 

v původní rodině. Sanace afunkční rodiny ztrácí smysl. Populace čítá na 0,5 % 

takovýchto rodin.  

Za zmínku jistě stojí, že Matoušek (1993) vymezil z hlediska funkčnosti pouze 

2 typy rodin: rodiny klinické a rodiny funkční. Klinické jsou takové rodiny, u kterých je 

nutná intervence. Matoušek do klinické rodiny řadí rodinu s týranou ženou, rodinu 

s nezaměstnaným členem, rodinu s nemocným členem, rodinu se závislým členem 

a rodinu zanedbávající péči. 

Zanedbávání dítěte se nejčastěji objevuje tam, kde je nízká socioekonomická 

úroveň, projevující se materiálním nezabezpečením či nehygienickými podmínkami. 

Dále pak v rodinách, které jsou nezralé, přetížené, ambiciózní, autoritářské, liberální, 

perfekcionistické, rozmazlující, odkládající, disociované atd.  
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1.2. Riziková rodina 

Rodiče jsou našimi vychovateli, kteří nám zajišťují příznivou atmosféru v rodině. 

To jací jsou rodiče, jaký postoj mají ke svému potomkovi, je ovlivněno tím, jaké oni 

sami prožívali dětství, jak se zformovala jejich osobnost, postoje apod. Není pravdou, že 

se nutně drží vzorců, které sami zažívali jako děti, někdy se naopak snaží o opačný 

přístup. Je důležité to, jaký vztah si ke svým dětem vytvořili, protože u rodiče je nutné, 

aby přijal své dítě takové, jaké je.  To, v jaké atmosféře dítě vyrůstá, ovlivňuje osobnost 

dítěte. Například pokud je domácnost jen „uzlík nervů“, je pravděpodobné, že dítě bude 

neurotické. Ale nejde jen o psychickou pohodu, ale také o vyhovující prostředí, vhodné 

podmínky pro život, prostor pro duševní rozvoj dítěte a tak dále. Je bohužel více než 

bychom chtěli časté, že děti žijí v nevyhovujících podmínkách, které ohrožují jejich 

vývoj, jsou opožděné jak fyzicky, tak psychicky. (Langmeier, J., Matějček, Z., 1974). 

Matějček zastává názor, že nesprávné či problematické postoje rodičů k výchově dítěte 

vznikají na základě kladného či záporného citového vztahu k dítěti. Dále vlivem 

dnešního životního stylu se stále častěji stává, že rodiče nemají dostatek času na své 

potomky a snaží se to kompenzovat hmotnými dary. 

J. Dunovský (1992) uvádí několik poruch vztahu rodiče k dítěti: 

•  Rodiče se o dítě nemohou starat a to nejčastěji z důvodu přírodních 

katastrof či jiných nevyhovujících přírodních podmínek. Dále to mohou být neobvyklé 

situace ve společnosti, jako například válka, hladomor anebo nemoc v rodině či 

invalidita. To jsou případy, kdy za to rodiče nemohou, ale řadíme sem i takové situace, 

kdy rodiče podlehnou drogové závislosti apod. a nejsou schopni se postarat sami o sebe, 

natož o svého potomka. Závislí lidé, ať už na alkoholu, drogách, gamblerství atd., 

stáhnou ke dnu rodinu svými dluhy, zanedbáváním nebo ji mohou ohrožovat i na zdraví. 

•  Rodiče se nedokáží o dítě postarat a nejsou schopni mu poskytnout 

prostředí, kde by se mohlo zdravě vyvíjet. Může to být způsobeno nezralostí rodičů, 

jejich nevyrovnaností s vlastním dětstvím. Takovéto rodiny jsou nestabilní a mají 

narušenou strukturu. Rodiče neví, jak reagovat v konfliktních situacích, protože buď se 

sami nevyrovnali s podobným traumatem v dětství, nebo se s tím neumějí vypořádat nyní 

(rozvod, náhradní péče, postižení). 

•  Rodiče se nechtějí o dítě starat z důvodu různých poruch osobnosti. Je zde 

narušen rodičovský pud, kdy na první místo rodiče kladou sami sebe a dokonce odmítají 
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své dítě přijmout. Tito lidé jsou schopni své dítě opustit, neposkytnout mu péči a mohou 

mu i uškodit nevhodnou či škodlivou péčí.  

•  Rodiče dítě zneužívají a týrají a to zcela úmyslně a záměrně. Vytvoří si 

k dítěti negativní vztah, kdy ho odmítají či k němu mají dokonce nepřátelský vztah. To 

má samozřejmě velmi negativní a hluboký dopad na dítě. 

•  Rodiče se o dítě nadměrně starají, přehnaně o něj pečují a způsobují jeho 

nepřipravenost na život. Čím vyšší je věk rodičů, kteří mají prvorozeného, tím vyšší je 

pravděpodobnost jejich přehnané starostlivosti. Děti nemají téměř žádný prostor na 

rozvoj schopností, zvládání překážek, na samostatnost. Ačkoliv by se mohlo zdát, že čím 

více lásky tím lépe pro dítě, není to pravdou. Člověk se rozvíjí zkušenostmi, tím, že 

získává povědomí o svých schopnostech, osamostatňuje se, protože ví, že se o sebe 

dokáže postarat. Pokud rodiče neumožní tyto věci svému potomkovi, pak ho v dospělosti 

dnešní společnost „zadupe“.  

Jak říká Matějček (1994), příroda není neomylná a tam kde je funkce, je 

i dysfunkce. Rizikové rodinné prostředí ohrožuje dítě přímo (např. nevhodné modely 

chování) či nepřímo nedostačujícím uspokojováním primárních potřeb. 

1.3. Riziková socializace v rodin ě 

V rodině získává dítě nejen jistý sociální status, buduje si zde sociální prestiž 

a sociální sebeuvědomění, ale rodina mu udává také roli a místo ve společnosti.  

Socializace jako taková probíhá celý život. Jedinec postupně vrůstá do 

společnosti, orientuje se v ní, osvojuje si vhodné chování, jednání, poznatky, hodnoty, 

kulturu, jazyk a snaží se začlenit. Jedinec se socializuje prostřednictvím sociálního učení, 

sociální komunikací, ale v některých případech také nátlakem. 

První socializační etapou dítě prochází při identifikaci s matkou, která mu dává 

emoční jistotu a dítě tím získává stabilní vztah ke společnosti. V opačném případě, kdy je 

vztah dítěte a matky v raných obdobích jeho života narušen, může být dle attachmentové 

teorie narušena budoucnost dítěte v oblasti mezilidských vztahů a socializace vůbec. Ve 

druhé etapě jde o osamostatnění a nalezení svého místa v síti sociálních vztahů. Jedinec 

začíná získávat základ svých vlastností a začíná vnímat a zvnitřňovat hodnoty, které mu 

rodina předkládá. Třetí etapou socializace je již ovlivňování jedince širším sociálním 

okolím, sociálními vztahy, kdy se dítě dostává do různých sociálních skupin. 
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Hellus (2007) vysvětluje socializaci jako začleňování člověka do mezilidských 

vztahů, kdy nacházíme ve společnosti místo, postavení, porozumění v rozvoji své 

osobnosti, uplatnění a smysluplnost bytí. Dále ji lze vnímat jako zapojování člověka do 

společenských činností, kdy za pomoci společenství tvořené ostatními jedinci, vytváří 

společné produkty a je schopen realizovat společné cíle. Třetím způsobem, který Hellus 

uvádí, je integrování jedince do společensko-kulturních poměrů pospolitosti těch, kteří 

sdílí dané hodnoty a cíle, respektující specifické zásady a uchovávající určité zvyklosti.  

Musíme si uvědomit, že socializace je složitý proces, kdy je jedinec vystaven 

konfliktům, rozporům apod., kdy může společenské prostředí místo zdravé a příznivé 

podpory naopak patologicky ovlivnit další vývoj. Nefunkční socializace je taková 

socializace, kdy hodnoty, normy jedince sociálně mrzačí a v budoucnu ho staví proti 

ostatním lidem či na jejich úkor.  

Hellus poukázal na několik činitelů, které způsobují nefunkční socializaci 

v životě. Citová deprivace vzniká neuspokojením citových potřeb dítěte nejčastěji již 

v útlém věku. Dítě potřebuje prvotně pocit bezpečí, lásky, jistoty, uspokojení. 

V opačném případě dítě strádá, není mu věnována pozornost a dochází k citové 

deprivaci, která má dlouhodobé či trvalé následky a to v oblasti neschopnosti detekovat 

city druhých či alespoň porozumět svým vlastním citům. Citová deprivace je 

nejčastějším úkazem u dětí v dětských domovech. 

 Životní krize je taková událost, již není jedinec schopen okamžitě a uspokojivě 

zpracovat a vyvolává v něm traumatické zážitky. Rizikovým faktorem společnosti jsou 

deviantní subkultury, které mohou jedince nabádat proti širšímu sociokulturnímu 

prostředí a společnosti.  

Posledním činitelem, který ohrožuje socializaci jedince, je stigmatizace, neboli 

nálepkování. Jedinec se může například vlivem špatné party dostat do problémů, ale je 

schopen se z toho vymanit a polepšit se. Společnost ho i přesto ovšem odmítá přijmout, 

protože si jej už někam zařadila a nedá mu možnost se dál začleňovat.  

1.4. Náhradní rodinná pé če 

Pojem náhradní rodinná péče se používá tehdy, pokud je vychovatelem dítěte 

někdo jiný než osoba pokrevně příbuzná. Opuštěné děti byly již odedávna přijímány do 

náhradních rodin, ale v dřívějších dobách si rodiče děti vybírali, dnes jsou schvalováni 

velmi pečlivě a komplikovaně náhradní rodiče. Cílem odborníků je zajistit dětem, které 
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nemají zákonné zástupce, kteří by se o ně postarali, nový domov nebo alespoň prostředí, 

jež by odpovídalo podmínkám domova. Rodiče, kteří by usilovali o to, postarat se o dítě, 

jež se do takové situace dostalo, musí projít mnoha testy, prověřováním, posuzováním 

apod. Žádost o osvojení či pěstounskou péči může podat občan České republiky, tedy 

fyzická osoba s trvalým pobytem na našem území. Ovšem i cizinec s trvalým pobytem na 

našem území může zažádat o zprostředkování osvojení či pěstounské péče.  

Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče. Pod touto 

definicí si můžeme představit, že ti, kteří se rozhodli zabezpečit cizí dítě, jsou přiměřeně 

odměňováni státem. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče manželům i fyzické 

osobě. Pěstoun zastupuje dítě v běžných záležitostech, avšak v mimořádných úkonech 

musí požádat o souhlas zákonného zástupce či soud. Pěstouni se mohou stát poručníky 

v případě odejmutí rodičovských práv biologickým rodičům či jejich úmrtím. Pěstounská 

péče vzniká a zaniká rozhodnutím soudu. Pěstounská péče je zrušitelná, pokud tedy 

pěstoun z vážných důvodů požádá o zrušení pěstounské péče, tato je zrušena. Pěstounská 

péče a s ní spojené povinnosti a vazby zanikají dovršením zletilosti. V této náhradní 

rodinné péči není vyloučen kontakt s biologickou rodinou a často je naopak podporován, 

neboť se ne vždy sourozenci dostanou do stejné pěstounské rodiny. Vysoké procento 

biologických rodičů však těchto práv nevyužívá. 

Osvojení nahrazuje dítěti rodinu a to ve všech směrech. Osvojení je nezrušitelné 

a rodiče tak získávají všechna práva a povinnosti, jako by dítě bylo jejich biologickým 

potomkem. Práva a povinnosti mezi osvojeným a jeho původní rodinou zanikají. 

O osvojení rozhoduje soud, osvojitel není téměř ničím omezen, musí projít posouzením, 

testy a jeho věk by měl odpovídat průměrnému věku rodiče, který má stejně staré dítě. 

Osvojit dítě lze i do ciziny a to pouze tehdy, když se pro dítě nenajde rodina 

v původní zemi, to zaručuje Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení. Tato úmluva vstoupila v platnost v České republice až 1. 6. 2000. Haagská 

úmluva vylučuje jakékoliv zisky z adopce, stanovuje pravidla a kompetence jednotlivých 

institucí při procesu osvojování. Tuto adopci zprostředkovává Brněnský úřad pro 

mezinárodně právní ochranu dětí. Než je zájemci o osvojení schválena adopce, musí 

pobýt s dítětem určitý čas v zemi jeho původu.  

Poručenství soud ustanovuje tehdy, pokud rodiče dítěte zahynuli či jim byla 

odebrána rodičovská práva. Poručník se stává zákonným zástupcem dítěte, kdy může, ale 

nemusí o dítě osobně pečovat. Pokud se rozhodne o dítě pečovat, získává stejnou 
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podporu od státu jako pěstoun. Poručník dodává soudu zprávy o poručenci jednou ročně, 

pokud chce rozhodovat o zásadnějších věcích týkajících se dítěte, musí soud informovat 

a soud to musí schválit.  

Opatrovník či opatrovnictví bylo vytvořeno k ochraně zájmů dítěte. Soud 

rozhoduje o povinnostech a právech opatrovníka tak, aby byla zajištěna plná ochrana 

nezletilého, kdy tento může vykonávat pouze některá práva a povinnosti. Opatrovník je 

soudem ustanoven, pokud dochází ke střetu zájmů biologických rodičů či zákonných 

zástupců, kdy jsou ohroženy zájmy dítěte.  

Dětská vesnička je dnes naštěstí známým pojmem. Pěstoun je zde pověřen péčí 

o nezletilé. Vyskytuje se zde i „teta“, která pěstounům pomáhá. Matka (pěstounka) bydlí 

s dětmi sama v domku a skupině takovýchto domků říkáme dětské vesničky. Dětské SOS 

vesničky vznikly, aby vytvořily domov plný lásky dětem, které to štěstí neměly. První 

taková vesnička vznikla už v roce 1949 pro ohrožené děti v Rakousku. Dnes v ČR 

existují 3 dětské vesničky. 
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2. Ústavní výchova 

Ústavní výchova se u nás řídila rakouským občanským zákonem z let 1877 
a 1885. Umístění dítěte mohl soud pouze doporučit do donucovací pracovny nebo 
polepšovny. O přijetí mladistvého či dítěte rozhodovala komise zemského úřadu nebo 
ředitelství příslušného spolku, ve kterém se ústav nacházel. Chovanci (děti) mohli 
odcházet až ve 20 či v 21 letech, ale také i dříve, pokud byl naplněn účel jejich umístění. 
Po dovršení 21 let nesměl být chovanec držen v ústavu proti své vůli. Novela z roku 
1908 v Uhrách vyčleňovala děti mladší 12 let z trestního stíhání a umisťovala je 
k domácí či školní kázni. Zákon ovšem myslel také na děti, které byly ohroženy mravně 
a následně byly umístěny do nejbližšího státního domova, tehdy tzv. azylu.  

Za první republiky se trestní soudnictví mládeže řídilo zákonem č. 48/1931 spolu 
s vládním nařízením č. 195/1931, které je velmi blízké platnému znění v současné době. 
Polepšovny se i nadále nazývaly výchovnami. Věk dětí, které mohly být trestně 
zodpovědné, se zvýšil na věkovou hranici 14 let a věk mladistvých byl stanoven na 14-18 
let.  

Ústavní výchova a ochranná výchova jsou nařizovány soudem 
v občanskoprávním řízení. Je určena dětem, jejichž rodiče se o ně nemohou postarat, 
nejsou toho schopni nebo zemřeli. Je to takové opatření, které má zabezpečit dítěti 
zdárný vývoj. Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a preventivní výchovné péči ve školských zařízeních hovoří o 
tom, že takováto výchova je ukládána či nařízena mládeži do 18 let, která je ohrožena 
faktory vnějšího prostředí nebo svými činy ohrožuje sebe či své okolí.  

 
Důvody pro přijetí dětí do dětského domova 
57 % nepříznivá sociální situace 
45 % bytové problémy rodiny 
38 % finanční potíže rodiny, dluhy 
17 % nezvládnutí výchovy z důvodu speciálních potřeb rodičů  
16 % alkohol  
15 % zneužívání dětí, zanedbávání  
U kojeneckých ústavů jsou důvody následující:  
75 % nepříznivá sociální situace 
65 % bytové problémy rodiny 
60 % finanční potíže rodiny, dluhy 
30 % dítě opuštěno rodiči  

(http://zpravy.idnes.cz/chudoba-nesmi-byt-jedinym-duvodem-pro-odebrani-diteterozhodl-
soud-1dx-/domaci.aspx?c=A110114_105113_domaci_js,2011) 

Problémem je, že se této problematice věnuje hned 5 ministerstev, kooperace je 

značně zdlouhavá a domníváme se, že je to jedna z příčin, proč se kvalita péče o nezletilé 

děti nezvyšuje, ba dokonce to může bránit kvalitnímu řešení problémů. Ačkoliv poslanci 

se snažili pozměnit zákon o ústavní výchově k lepšímu, je největším a zatím neřešeným 
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problémem stupňování ústavní péče, kdy každý stupeň podléhá jinému ministerstvu. Pak 

se velmi často stává, že sourozenci jsou rozděleni kvůli věku, neboť děti do 3 let jsou 

umístěny do kojeneckého ústavu, který spadá pod ministerstvo zdravotnictví, zatímco 

jeho starší sourozenec je umístěn nejdříve do diagnostického ústavu, jenž spadá pod 

ministerstvo školství. 

Zastáváme názor autorů, že vyjmutí dětí z rodin může u některých dětí vyvolat 

vážnou psychickou deprivaci. Například dítě, které přijde o rodiče, je umístěno do 

diagnostického ústavu, kde čeká, kam bude dále umístěno, aniž by se bral v potaz fakt, že 

do tohoto zařízení jsou umísťovány všechny děti, které musely být odebrány z rodin a to 

i takové, které byly odebrány kvůli svému sociálně patologickému chování. 

I přes své nedostatky je ústavní výchova nedílnou součástí společnosti, kdy se 

snaží dětem nahradit rodinu. Pracovníci v těchto zařízeních k nim mají blízký vztah, 

snaží se je rozvíjet a také v nich rozvíjet důvěru v budoucnost a sebe sama. Je nutné si 

uvědomit, že do dětských domovů přicházejí většinou děti z nízkého sociokulturního 

prostředí, kde neměly možnost získat společností uznávané normy a pravidla. Díky nízké 

vzdělanosti a nedostatečným znalostem rodičů je těžké tyto děti motivovat k přijetí či 

osvojení si základních společenských norem tak, aby se mohly v budoucnu bez větších 

problémů začlenit do společnosti. Ať chceme či nechceme, vliv matky či otce je 

dlouhodobý a dá se říci, že rodiče na nás mají vliv do konce života. Pokud dítě touto 

citovou vazbou neprojde, má samo problém jiné citové vazby navázat. Problémem u dětí 

umístěných do ústavní péče je to, že rodiče i nadále působí na dítě a pokud se snažíme 

naučit ho normám společnosti, které rodiče neuznávají či je odmítají, pak se i snaha 

začlenit dítě komplikuje a v horším případě míjí účinkem. Proto bychom měli ocenit 

snahu a ochotu těchto zaměstnanců. 

Do ústavní výchovy jsou umisťovány děti s nařízenou ústavní výchovou nebo 

s předběžným opatřením. Tato opatření se nařizují, pokud žádná předchozí opatření 

nevedla k nápravě nebo pokud rodiče nejsou schopni ze závažných důvodů 

odpovídajícím způsobem zabezpečit zdravý vývoj dítěte. Zařízení ústavní péče jsou 

určena dětem od 3 do 18 let, kdy je snaha je vychovávat a vzdělávat. Soud sice ústavní 

výchovu nařizuje, ale nerozhoduje, kam dítě bude umístěno ani na jak dlouho. Tato 

zařízení můžeme rozdělit na diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se 

školou a speciální výchovná zařízení. Pokud důvody umístění nezletilé osoby zde 

pominou, může soud tuto výchovu zrušit. Děti od narození do tří let jsou umístěny do 
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zdravotnických zařízení, ústavní výchova nezletilých je uskutečňována ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.  

Zákon číslo 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních vymezuje 

jako školní zařízení vykonávající náhradní výchovnou péči: 

- diagnostické ústavy 

- dětské domovy 

- dětské domovy se školou 

- výchovné ústavy 

Dětský diagnostický ústav je prvním místem, kam jsou umisťovány děti, kterým 

byla nařízena ústavní výchova. Diagnostický ústav komplexně vyšetřuje nezletilé od 3 let 

do ukončení povinné školní docházky. Jsou zde umisťovány děti nejen v rámci 

preventivních opatření, ale také děti s výchovnými problémy z důvodu nařízení soudu 

a dále pak také děti na žádost zákonných zástupců. 

„Diagnostický ústav předává s dítětem umísťovaným nebo přemísťovaným do zařízení komplexní 

diagnostickou zprávu s programem rozvoje osobnosti, pravomocné rozhodnutí soudu, školní 

dokumentaci včetně posledního vysvědčení a návrhu klasifikace za dobu pobytu v diagnostickém 

ústavu, osobní věci dítěte a další dokumentaci podle odstavce 5. Návrh programu rozvoje 

osobnosti dítěte zpracovává zařízení v součinnosti s odborným pracovníkem diagnostického 

ústavu podle § 8 odst. 2. “(http://zakony-online.cz/?s104&q104=5) 

Pobyt dětí v tomto zařízení trvá 3 měsíce, kdy je prováděno komplexní vyšetření, 

na jehož základě jsou děti dále umisťovány do zařízení náhradní rodinné péče. 

Diagnostický ústav plní úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovně sociální 

a sociálně právní, organizační, koordinační.  

Vocilka (1999) uvádí, že nejčastější příčinou umístění dítěte do DD je neplnění 

některé ze základních funkcí rodiny. Mezi primární příčiny, které se nejčastěji objevují 

jako důvod pro umístění dítěte do DD, patří: 

1. Alkoholismus rodičů a zneužívání jiných návykových látek 

2. Prostituce matky 

3. Zneužívání a týrání dětí 

4. Nezvládnutá výchova (sociálně slabí rodiče, ale přibývá bohatých - 

zaneprázdněných) 

5. Nízká sociální úroveň rodiny 
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6. Trestná činnost rodičů. 

 

2.1. Historie d ětských domov ů 

Historie dětských domovů či institucí jim podobných sahá do 4. století našeho 

letopočtu. Ve starověku nejsou zmínky o péči o nechtěné děti. Naopak v literatuře 

najdeme, že nechtěné děti byly většinou usmrcovány, ale pokud se našel někdo, kdo si 

nalezence ponechal, později tohoto sirotka využil jako svého otroka. Počátek péče 

o opuštěné děti je spojován se 4. Stoletím n. l. Roku 787 byl založen první nalezinec. Ve 

12. století bylo papežem Inocencem III. u nemocnice v Římě založeno Torno, což bylo 

otáčecí kolo, při jehož otočení mohli vložit dítě přímo do kláštera. Tato zařízení se ujala 

a dalo by se polemizovat, že na stejném principu fungují také dnešní baby-boxy. Dnes 

bychom mohli považovat za předchůdce dětských domovů sirotčince či útulky na 

principu charitativní podpory v náboženském duchu. Poskytovaly pouze nutné zaopatření 

dětí, kdy si stravu odpracovaly ve prospěch útulku. Výuce nebyla věnována pozornost. 

Sirotci byli buď umisťováni do sirotčinců či vybíráni do rodin. Péči o opuštěné děti měly 

na starost obce a vyšší státní správa přispívala ve velmi malé míře na provoz sociálního 

zařízení. První sirotčinec byl zřízen roku 1520 v Holandsku, v Amsterdamu a dle jeho 

vzoru následně vznikaly další v Německu, Belgii apod. 

Do dětských domovů se umisťují děti, pokud původní rodina nebyla schopna 

splnit podmínky pro správnou výchovu dítěte, nemá o dítě zájem či se o něj rodiče 

z vážných důvodů nemohou postarat. Nejčastěji jsou sem umisťovány děti 

z dysfunkčních a afunkčních rodin. Lze tedy říci, že pokud nejsou řádně plněny funkce 

rodiny, zajišťuje bezpečný vývoj dítěte stát a to tím, že ho umístí do náhradní rodinné 

péče, nejčastěji do ústavní výchovy dětského domova. 

Dětské domovy zajišťují výkon ústavní výchovy svěřenců bez závažných poruch 

chování. Dětský domov přizpůsobuje strukturu, denní režim i systém komunikace co 

nejvíce zvyklostem běžné rodiny. 

„(1) D ětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem 

plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. 

(2) Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, 

které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou 

součástí dětského domova.“ (§12, zákon 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo 
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ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních ve znění pozdějších předpisů) 

 

Ve výše uvedeném textu jsme si představili, jaké funkce rodina má 

a charakterizovali jsme si je. Tedy pro přehled, pokud není plněna biologicko-

reprodukční funkce a to např. v oblasti plánovaného rodičovství, může to mít za následek 

rozpad rodiny a to z důvodu nepřijetí potomka či z důvodu nepřipravenosti a nezralosti 

rodičů. Za  poruchu sociálně-ekonomické funkce, která má za následek umístění dítěte do 

dětského domova, můžeme považovat špatné nakládání s finančními prostředky 

a následný hmotný nedostatek pro dítě. Za příčinu umístění dítěte do ústavní péče se dá 

dále považovat porucha ochranné funkce, kdy vychovatel není schopen zabezpečit 

ochranu a bezpečí dítěti. Pokud rodiče nejsou schopni adekvátně připravit děti na vstup 

do společnosti, do společenského života, nezvládají tím socializačně výchovnou funkci.  

Je nutné dítěti porozumět, přijmout ho takové jaké je a rozvíjet ho dle jeho 

možností a v jeho zájmu tak, aby bylo schopno reagovat zdravě na nebezpečné životní 

situace. Některým dětem je ústavní výchova nařízena, protože nevhodně tráví svůj volný 

čas, rodina by měla rovněž plnit funkci rekreace, relaxace a zábavy, naučit svého 

potomka správně trávit volný čas. Naprosto nejdůležitější funkcí rodiny je ta 

emocionální, kterou, ač se snaží sebevíc, nemohou zaměstnanci institucí naplnit. 

Mateřská láska je to, co dodává dítěti pocit bezpečí, jistoty, lásky, sebedůvěry, víru ve 

společnost a lidi. Na dětech, kterým je tato láska odepřena, je to nesmírně znát. Nezájem 

rodičů se projevuje v jejich nedostačujících či nepřiměřených komunikačních 

dovednostech, nedůvěře v ostatní lidi, v touze po pozornosti a uznání. Z některých 

dokumentů a následných komentářů si může divák všimnout, jak tyto děti, toužící po 

lásce, „vyvalují“ oči a natahují ruce, toužíc po mazlení a objetí. Emoční vývoj je vedle 

kognitivního neméně důležitý. Vliv rodinného prostředí určuje životní styl, životní dráhu, 

cíl profese, hodnoty, názory, postoje. Někteří odborníci usuzují, že nevhodným 

prostředím jsou způsobeny sociálně patologické jevy jako násilí, drogové závislosti, 

promiskuita. Někteří autoři udávají další funkce rodiny, jako například náboženské, 

statusové, apod. 

Nejčastější příčinou umístění dítěte do ústavní výchovy je dle Vocilka (1999) 

nezvládnutá výchova, zanedbávání, týrání a zneužívání, kriminální činnost rodičů, 
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závislost rodičů na drogách, prostituce matky, nízká sociální úroveň rodičů. Jsou sem 

ovšem umisťovány i děti osiřelé. 

 

Umístění dětí do ústavní výchovy (zdroje získané spoluprací se sociální pracovnicí) 

Rok  Počet nově umístěných dětí  

2008 2295 

2009 2202 

2010 2055 

2011 1901 

 

2.2. Legislativní proces  

Místně příslušný soud rozhoduje o umístění nezletilého do ústavní výchovy na 

základě návrhu žádosti o nařízení ústavní výchovy, který může podat orgán sociálně-

právní ochrany dětí (OSPOD) nebo zákonný zástupce dítěte. Takovýto návrh lze podat 

pouze v případě, kdy je výchova dítěte ohrožena či vážně narušena a to i přes opatření, 

která měla vést k nápravě. Zajistit nezletilému řádnou výchovu může soud na základě 

předběžného opatření dle zákona č. 109/2002 Sb. §76a občanského soudního řádu. Návrh 

na předběžné opatření může podat pracovník OSPODu okresnímu soudu pro důvodné 

obavy o život či zdraví dítěte. Další postupy jsou uvedeny v zákonu č. 109/2002 Sb. 

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

výchovné péče ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Dítě je umístěno 

nejdříve do diagnostického ústavu, kde se mu po tři měsíce věnují a posuzují, kam bude 

zařazeno a případně jaká výchovná opatření započnou. Většina dětí je následně umístěna 

do dětského domova. Na základě komplexních vyšetření, zdravotního stavu, kraje, kde 

dítě doposud žilo a kapacit dětských domovů v něm se hledá vhodný dětský domov. Je 

brán ohled na to, aby dětský domov byl v blízkosti bydliště osob, které odpovídají za 

výchovu dítěte.  

Pokud děti přicházejí z kojeneckých ústavů, jsou rovnou umisťovány do dětského 

domova. Než je dítě umístěno do dětského domova či jiného zařízení, je mu to oznámeno 

psychologem nebo sociálním pracovníkem nejpozději 3 dny před umístěním. Jedinec sice 

rozhodnutí soudu ovlivnit nemůže, ale má čas se na novou situaci a prostředí připravit. Je 

správné a navíc i velmi důležité, aby se dítě rozloučilo se svým dosavadním životem, 

především tedy kamarády nebo místy, které pro něj byla útočištěm.  
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Dítě může být předáno do dětského domova sociální pracovnicí či soudním 

vykonavatelem, ale to je velmi málo obvyklé. Mnohem častější je, že si pro děti jezdí po 

domluvě samotní vychovatelé spolu s ředitelem DD, kam bude dítě umístěno. Před 

příchodem nového dítěte do DD je nutné řešit organizační změny s vychovateli, např. do 

jaké rodinky bude dítě umístěno. Při předání dítěte jsou přítomni sociální pracovníci, 

kteří předávají veškerou dokumentaci řediteli, jenž následně předá dokumenty sociální 

pracovnici v DD, kde je založena osobní složka dítěte, ve které budou uloženy všechny 

informace shromážděné před a během celého jeho pobytu v ústavní výchově. 

Pověřená osoba provede vstupní pohovor, při kterém je dítě seznámeno s vnitřním 

řádem, se svými právy a povinnostmi, s organizací, s režimem, ostatními dětmi apod. 

V praxi dítě s těmito informacemi seznamuje vychovatel dané skupiny, kam je umístěno. 

Přijetí dítěte je sociální pracovnice povinna oznámit do 3 pracovních dnů příslušnému 

soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a osobám zodpovědným za výchovu. 

Abychom se administrativou nevzdálili samotnému dítěti, je nutné uvědomit si, že 

je to pro něj silně frustrující až depresi vyvolávající situace. Psychologové upozorňují na 

fakt, že tento proces v některých vyvolává tak silné negativní pocity, že je to ve velké 

míře nežádoucím způsobem ovlivní do budoucna. Dítě se musí adaptovat na fakt, že bylo 

odebráno z relativně bezpečného, známého prostředí, z domova, je umístěno do 

diagnostického ústavu, kde prochází různými testy a následně přichází do dětského 

domova, kde poznává svou novou „rodinku“. Pro nás je velmi matoucí také to, že do 

diagnostického ústavu jsou umisťovány jak děti problémové, tak například právě osiřelé, 

jež se kromě traumatu musí vyrovnat i s vrstevníky, kteří nemají stejnou výchovu či 

morální hodnoty. 

Průběh adaptace dále ovlivňuje věk dítěte, sociální prostředí, v němž vyrůstalo, 

spolupráce s rodiči. Dále také to, jak se navzájem v nové „rodince“ děti přijmou, jaké si 

přineslo dítě zlozvyky, problémy, co vedlo k jeho umístění do dětského domova. 

Dětský domov musí splňovat dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo 

ochranné výchovy přímé zaopatření: 

a) stravování, ubytování a ošacení  

b) učební potřeby a pomůcky 

c) úhrady nezbytně nutných nákladů na vzdělávání 

d) úhrady nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které 

nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými 
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zástupci dítěte 

e) kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při odchodu zletilých ze zařízení 

f) úhrady nákladů na dopravu do sídla školy 

Dětem mohou být dále hrazeny: 

a) potřeby pro využití volného času a rekreaci 

b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost 

c) náklady na soutěžní akce, rekreace 

d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu 

 

Děti v dětských domovech jsou podporovány v rozvoji osobnosti po všech 

stránkách. Jsou jim umožňovány různé kroužky, kulturní zážitky apod. Dále mají 

k dispozici také kapesné.  Zákon č. 383/2005 Sb. stanovuje kapesné dle věku, u dětí do 6 

let je to 45 korun na měsíc, od 6 let je to 120 korun na měsíc, od 10 let je kapesné 210 

korun na měsíc, od 15 let dostávají 300 korun.  

Dětský domov má pečovat o zdravý tělesný vývoj dítěte, o rozvoj jeho 

rozumových schopností a dovedností, podporovat zdravý duševní stav, snažit se odstranit 

nežádoucí chování, které bylo způsobeno špatnou či zanedbanou výchovou.  

2.3. Kvalita života dít ěte v DD  

Kvalita života dítěte v dětském domově jistě nikdy nebude taková, jako v rodině 

„normální“. Co si pod pojmem kvalita života představit? Od 70. let 20. století se jednou 

z nejvýznamnějších výzkumných oblastí sociálních věd stalo právě zjišťování kvality 

života. Kvalita života se dá chápat jako celková spokojenost se životem ve společnosti. 

Z hlediska každé osobnosti souvisí s možností, aby dosáhla svých cílů a mohla si zvolit 

svůj životní styl. Křivohlavý (2002) upozorňuje na fakt, že kvalita života je těžko 

definovatelná, neboť každý jedinec je ojedinělým subjektem. M. Važanská (2001) 

upozorňuje na fakt, že v dnešní společnosti se lidé snaží o to, aby jejich kvalita života 

byla co nejlepší. Jedinec se snaží být především šťastný a spokojený. Chce být šťastný 

v partnerském vztahu, v okruhu přátel, chce být zdravý, úspěšný v práci apod.  

Komplexní pohled na život zahrnuje vnější i vnitřní podmínky. Nejde pouze 

o hledání štěstí, sebepochopení, smysl bytí, ale zkoumáme celkově materiální, 

psychologické a sociální podmínky. 
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Každý jsme ojedinělá bytost, máme svůj vlastní subjektivní postoj a také různé 

životní podmínky. Pro někoho znamená kvalitní život mít vlastní luxusní auto, velký 

dům a pro jiného život v přírodě. Obecně je kvalita života spojována s materiálním 

dostatkem, spokojeností. Opakem kvalitního života je tedy materiální nouze, nemoc, 

válka apod.  

J. Slepičková (2002) určila dva směrodatné ukazatele k pochopení míry 

spokojenosti jedince, a to psychologické a sociální.  

Psychologický ukazatel poukazuje na existenční podmínky související 

s materiálním zajištěním. Nejde pouze o materiální a finanční zabezpečení, o zdravotní 

stav, pocit osobní spokojenosti, ale také o kvalitu partnerských vztahů, dětství, především 

o kvalitu výchovy. Je velmi důležité, aby vztah mezi rodičem a dítětem byl kvalitní a tím 

i výchova, kdy rodiče dítěti zajišťují dostatečně stimulující prostředí, které mu pomáhá 

při osobním rozvoji, ve snaze najít určitý smysl života, jeho naplnění. Řadíme sem ale 

také rekreační složku života, kdy ke zdravému životu patří rekreace. Člověk se při 

rekreaci oprostí od každodenního života, zapomene na chvíli na starosti a dopřeje si 

nutnou psychohygienu.  

Sociální ukazatel poukazuje na objektivní podmínky, jež se promítají do utváření 

potřeb jedince. Patří sem zdravotnická péče, sociální péče, vzdělávání, společenské 

vyžití, životní úroveň, kvalita bydlení, trávení volného času atd.  

Člověk je spokojen tehdy, pokud jsou uspokojeny jeho potřeby, tužby, přání. My 

se přikláníme k teorii, která charakterizuje kvalitu života, tedy spokojenost s ním jako 

komplex tří složek - fyzické, psychické a sociologické komponenty. Fyzická komponenta 

vypovídá o zdravotním stavu, zda nás něco neomezuje. Psychická komponenta vypovídá 

o přítomnosti pozitivních emocí a nepřítomnosti negativních emocí, negativní emoce 

jsou nežádoucí, protože mohou i trvale ublížit dítěti a jeho zdravému psychickému 

vývoji. Sociální proměnná zahrnuje ekonomickou situaci, vzdělávání, rodinný stav, 

etnikum, profesi apod. S přibývajícím věkem se mění také nároky jedince na kvalitní 

život, s věkem měníme své priority. 
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3. Život dít ěte z dětského domova 
Nejzásadnější změna ve výchově v dětských domovech nastala po roce 1989, a to 

v oblasti výběru vhodných metod výchovy dítěte. Byl umožněn i křesťanský vliv na dítě, 

začaly se využívat netradiční formy výchovy a metody práce, nastalo odpolitizování 

procesu výchovy a posílení individuálního přístupu k dětem. Ovšem stále velké mezery 

jsou v oblasti spolupráce s rodinou a sponzory, je stále málo uskutečněných adopcí 

a pěstounských péčí.  

Děti jsou umisťovány do dětských domovů z několika důvodů, kdy nejčastějším 

je nesprávné fungování rodiny, nedostatečné zabezpečení dítěte. Jak již bylo zmíněno, 

děti, které jsou umístěny do ústavní péče, prochází různě intenzivními traumaty. První 

náročnou stresující událostí je, že dítě je ve špatně fungující rodině. Ačkoliv si tuto 

situaci až tolik neuvědomuje, ví, že není úplně vše v pořádku. Druhým traumatem je 

samotné odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění do dětského domova. Je tedy nezbytný 

správný postup při práci s těmito dětmi. Velmi důležitá je vhodná intervence a pozvolná 

strategie, aby nedošlo k rozvoji negativních faktorů, rozvíjejících poruchy chování. Mělo 

by se jednat opatrně, empaticky, s pochopením, s ohledy, s doporučeními, s respektem a 

pochopením osobnosti dítěte. K tomu je dobré vytyčit si cíle a postup případně 

konzultovat s odborníky. Děti umístěné do dětských domovů bývají poznamenány 

různými formami zanedbávání až týrání či zneužívání. Typická je u těchto jedinců 

narušená osobnost, emocionální poruchy, poruchy v navazování sociálních vztahů, 

psychická deprivace. Deprivační syndrom je zapříčiněn střídáním vychovatelů, což 

způsobuje problém při upnutí se dítěte na dospělého. Problémem také nadále zůstává 

integrace dětí z DD do společnosti. 

Koukolíková (2006) pomocí testů potvrdila, že děti, které jsou umístěny v DD 

pouze krátkou chvíli, se v podstatě neliší od ostatních dětí z relativně běžných rodin. 

Děti, které jsou v DD dlouhodobě, trpí častěji frustracemi, jsou do sebe více staženy, jsou 

stereotypní a nereagují tolik na podněty z okolí. Tyto děti mají sklon vytvářet si povrchní 

citové vazby a tendenci na sebe strhávat pozornost. V průběhu let se jejich špatná nálada 

a výbuchy vzteku zlepšují. Je potvrzeno hned několika výzkumy, že život dítěte 

v dětském domově vede k psychické a emocionální deprivaci i přes všechnu snahu 

vychovatelů mu pomoci.  
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Jak etopedie, tak psychologie se zabývají otázkou, zda je lepší dítě ponechat 

v nefunkční rodině či jej odebrat, dále je zde otázka, zda opravdu platí názor, že čím 

dříve se dítě odebere, tím lépe pro něj. Ovšem nejrevolučnějším a nejvíce diskutovaným 

názorem je ten, že by se dětské domovy měly zrušit. Pozornost se obrací na rodiče dětí, 

které by měly být odebrány. Jsou takové hypotézy, že nejdříve se má pomoci jejich 

rodičům a tím se pomůže i dětem, otázkou ovšem je, zda rodiče pomoc chtějí a jestli ji 

vůbec přijmou. Ačkoliv je hezké, že děti nechtějí někteří odborníci ukládat do tzv. 

„zlatých klecí“, nemyslíme si, že toto řešení má šanci na úspěch a to z důvodu osobních 

zkušeností s rodiči těchto dětí. Tito rodiče velmi často nepovažovali situaci za dítě 

ohrožující, někteří rodiče děti nechávají i úmyslně odkládat do dětských domovů 

z důvodu přeplněnosti dětí v domě. Další snahou je, aby se dětské domovy zrušily 

a vznikly profesionální pěstounské rodiny. Tato myšlenka se více blíží úspěchu, ale 

bohužel  vzhledem k velkému počtu dětí v dětských domovech a k tomu vysoké míře dětí 

s poruchou učení či s nízkou úrovní mentální inteligence, je pro nás zatím poněkud 

nepředstavitelné úspěšné naplnění tohoto úmyslu.  

Děti v dětských domovech jsou odebrány rodičům, ztrácí tak blízkou osobu 

a nalézají novou rodinu. Jak jsme již výše uvedli, tyto děti procházejí náročnou životní 

situací, frustracemi, depresemi, často jsou poznamenány životem v nefunkční rodině 

a mnohdy i traumaty. Po čase se adaptují a mají novou tzv. „rodinku“ v dětském domově. 

Učí se pravidlům, běžnému chodu domácnosti, ale i běžným normám a požadavkům 

společnosti, protože to mnohdy z primární rodiny neznají. Ještě dnes se můžeme setkat 

s lidmi, kteří mají mylnou představu o životě dětí v tomto zařízení. Netuší, kolik změn 

nastalo po roce 1991, kdy nastalo větší zaměření na dítě jako osobu s individuálními 

potřebami a zvýšila se snaha začlenit ho do společnosti, aby mohlo žít samostatně 

a spokojeně. 

Na rozdíl od předešlých let se děti v dětských domovech učí žít v demokratickém 

světě, učí se sebeprosazování, soběstačnosti, odpovědnosti za své chování a jednání. 

V dětských domovech je nespočet forem činnosti, díky kterým se dítě učí zkušenostem, 

rozvíjí svou osobnost, znalosti či schopnosti. Mezi tyto formy činnosti patří sportovní 

činnosti, zájmové kroužky, pracovní aktivity, příprava na vyučování, rodinná výchova, 

turistika, výtvarná výchova, rekreační a prázdninové pobyty, exkurze a výlety, 

sebeobslužné činnosti, kulturní akce, hudební výchova, estetická výchova, hry a soutěže, 

náboženská výchova, relaxační aktivity, práce na pozemku, samospráva, jazyková 
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příprava, chov drobného zvířectva atd. Děti jsou vedeny k samostatnosti, díky 

kapesnému se učí také velmi brzy hospodaření, slaví společně narozeniny, svátky, 

Vánoce.  

I přes všechnu snahu, inovaci a pokroky nemají děti ideální vývoj. Poznamenány 

traumatem mají malou sebedůvěru, vlivem rodičů, kteří shazují význam školy, mají slabé 

školní výsledky, chybí jim určitá kontinuita běhu života, trvanlivosti vztahů a pevného 

zázemí, které je typické pro rodinu. Nemají zažitý průběh normálního reálného dne 

v typické rodině.  

Dítě vyrůstající v normální rodině ráno vstane a rodiče jsou již v práci nebo se do 

práce teprve chystají. Když jsou děti menší, mají připravenou snídani a svačinu, když 

jsou starší, připravují si ji sami. Poté co přijdou ze školy, si musí udělat úkoly, nasvačit 

se, mít připravené věci do školy, aby je rodiče zkontrolovali. Mají také povinnosti, např. 

vyvenčit psa, zalít kytky, utřít nádobí, nakoupit rohlíky, pomoci mladšímu sourozenci, 

vyzvednout mladšího sourozence ze školky, postarat se o něj. Mají jistá pravidla, např. 

„pokud přineseš špatnou známku, oprav si ji, jinak nebudeš moci na TV, chceš-li v pátek 

ven, musíš si nejdřív uklidit pokoj atd.“ V dětských domovech mají děti také služby, ale 

i přesto jsou tam uklízečky, snídaně a svačiny jim připravují kuchařky či vychovatelky. 

Navíc co člověk, to ojedinělý tvor a tedy pokud má jeden vychovatel nějaké požadavky, 

nemusí je mít stejné jeho kolega.  

Za velký nedostatek zákona považujeme návštěvy dětí u rodičů, kteří se o ně 

nebyli schopni postarat. Zákon nezakazuje návštěvu mezi dětmi a rodiči. Ačkoliv to zní 

nepochopitelně, není to vhodné pro dítě a to z několika důvodů. Asi nejvíce je to 

problematické v tom, že rodič dítě negativně ovlivňuje ve vztahu ke vzdělávání, 

k dodržování norem a pravidel, nabádá k nežádoucím postojům a chování. Není také 

neobvyklým jevem, že se děti od rodičů vracejí zavšivené, věci, které si tam odvezly, již 

nepřivezou a vracejí se zanedbané.  

3.1. Vychovatel 

Vychovatel v dětském domově je nejvýznamnější osobou pro dítě. Zastupuje roli 

rodiče, vychovatele, důvěrníka, učitele a kamaráda. Když je dítě umístěno do dětského 

domova, primárním cílem vychovatele je zmírnit jeho trauma, pozastavit jeho případné 

sociálně-patologické chování, co nejlépe a nejvhodněji dítě seznámit s novým 

prostředím, životním stylem a aklimatizovat ho do něj. Snaží se dítěti zajistit takové 
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prostředí a podmínky, které mu dodají pocit bezpečí, sounáležitosti a lásky. Vychovatel 

se snaží o to, aby se „jeho dítě“ cítilo dobře, poskytuje mu útočiště, krizovou intervenci, 

pomáhá mu, zároveň však usměrňuje jeho vzorce chování, učí ho normám a požadavkům 

společnosti. Vychovatel má mnoho funkcí, kdy nejpodstatnější je jeho role v zastoupení 

rodiče, zároveň je ale také blízko roli učitele, až na to, že učitel má mnoho výhod, které 

vychovatel nemá. Učitel má 45 minutovou pracovní dotaci, má jisté formy hodnocení, 

sankce, děti jsou dopoledne plny energie, učitel se drží daného školního vzdělávacího 

plánu a má také jisté pomůcky, které mu pomáhají při výuce, využívá různých forem 

a metod výuky. Vychovatel se s dětmi učí odpoledne, učí děti různých věkových skupin, 

různé předměty. Je otázkou, zda si najde čas na individuální přístup v učení s dítětem, 

neboť se může stát, že mu najednou začaly chodit 4 děti do první třídy a všechny mají 

nějakou poruchu učení, je tedy i velmi namáhavé věnovat se všem těmto dětem a ještě i 

těm ostatním. 

Dětský domov se snaží kromě zabezpečení jiných oblastí dát dítěti pocit bezpečí, 

pocit sounáležitosti, výjimečnější rodiny než je běžné. Pevné zázemí je základem pro 

zdravý rozvoj osobnosti, vnímání sama sebe, důvěru v sebe a v ostatní, emoční naplnění 

jedince. Ačkoliv vychovatelé vědí, že nemohou nahradit opravdovou primární rodinu, 

snaží se jak jen to jde, dát dětem to co potřebují a to ve všech směrech. Ovšem, že 

existují pracovníci, kteří nemají dostačující znalosti, dostatek empatie a vztah k těmto 

dětem, ale to, že tací jsou, neznamená, že tací musí být. Je na každém z nich, jestli si 

uvědomuje, zda dítěti, jemuž bylo ublíženo, které bylo ochuzeno, má co nabídnout a je 

schopen mu pomoci. Pak je jen a pouze na jeho svědomí, zda tato profese je pro něj 

vhodná a zda on je vhodný pro děti, které potřebují pomoci. 

Train (2001) sepsal seznam toho, co dítě potřebuje a kterými zásadami by se měl 

vychovatel, ale i rodič a jakýkoliv pedagog řídit. Jsou to takové rady, které mohou 

pomoci i při výchově problematičtějších jedinců trpících např. poruchou chování 

a umožňují dítěti stát se později součástí společnosti. Uspokojení základních 

psychologických potřeb dítěte je v dnešní době naštěstí už bráno za stejně tak důležité, 

jako uspokojování jeho fyziologických potřeb. Mezi nejranější potřeby dítěte patří 

potřeba jasného obrazu světa. Dítě potřebuje vědět, že v jeho životě jsou lidé, kteří jsou 

mu vždy nablízku a že ho milují. Jedinec si musí najít své vlastní místo ve vlastním 

světě. Potřeba životního cíle je, hlavně u dětí vyrůstajících v ústavní péči, hodně 

podceňována. Dítě by mělo mít nějaké cíle, nějaký směr, aby při dovršení zletilosti mělo 
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jasno v tom, kam jeho kroky směřují, čeho chce dosáhnout. Každý jedinec chce být 

součástí dění, potřebuje cítit lásku, touží po tom, aby mu někdo naslouchal.  

3.2. Život dít ěte po ukon čení pobytu v DD 

Česká republika se snaží co nejvíce dětem po odchodu z domova pomoci 

s adaptací na samostatný život, na začlenění do společnosti a bezproblémové fungování 

v našem systému. Děti, které opouští domov svých rodičů, mají i nadále jejich podporu, 

mohou se na ně kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem nebo alespoň ví, že pokud by 

se něco vážného stalo, mají oporu. Pro dítě z dětského domova toto neplatí, je to pro něj 

snad jeden z nejnáročnějších kroků v samostatném životě, chybí mu jistota a opora. 

Očekává se, že tuto situaci zvládne, ale pokud vezmeme v potaz, v kolika letech se 

dnešní mladí lidé z relativně normálních rodin osamostatňují, nemá to ani trochu 

jednoduché. Dospělými je vnímáno jako dítě, ale dítětem již není. Mladí lidé 

z institucionální péče se musí osamostatnit a začlenit bez pomoci příbuzných, musí to 

zvládnout sami. Dětem z běžných rodin rodiče pomohou s jednáním na úřadech, 

s nájmem, s nějakou krizovou situací, děti z DD takové štěstí nemají. Netvrdíme, že 

vychovatelé o ně v okamžiku opuštění DD ztrácí zájem a utnou s nimi vztahy, ale ať 

chtějí sebevíc, po určité době jsou i oni vyčerpáni a více pomoci již nemohou. Navíc děti 

mnohdy nenavážou ke svému vychovateli takový vztah, aby ho žádaly o pomoc, ví, že 

vychovatel bude chtít nějakou zpětnou vazbu.  

Děti při odchodu z dětského domova dostanou jako podporu do začátku života 

finanční částku odpovídající délce pobytu v DD. Vychovatelé, kteří již mají zkušenosti 

s odchodem dětí, ví, že není dobré jim dávat přímo peníze v hotovosti, ale pomoci jim se 

zařízením bytu apod. A proč? Děti jsou po odchodu z DD přijímány zpět do primární 

rodiny, ale jak později zjistí, je to jen z toho důvodu, že mají peníze, v okamžiku, kdy 

jsou peníze vyčerpány, rodina s nimi již nechce mít nic společného, ztratí o ně zájem.  

Pokud zvládnou bydlení, práci, finance, následuje další velmi častý jev u dětí 

z institucionální péče, problém navázání kvalitního vztahu. Je pro ně těžké někoho mít 

rád, někomu věřit, rozumět mu. Mají převážně povrchní vztahy, nejsou mnohdy schopni 

mít rádi sami sebe, natož ještě umět navázat cit k někomu jinému. Pokud nějaký vztah 

mají, je oboustranně povrchní nebo naopak něčím vymykající se normálu. 

Před odchodem z dětského domova se musí dítě naučit sociálním dovednostem, 

samostatnosti a schopnosti postarat se samo o sebe. Dnes se vychovatelé snaží „svým“ 



31 

dětem“ pomoci se začátky, rozvrhnout finance, pomáhají hledat práci i ubytování. Je to 

pouze jejich dobrovolná činnost, ale doufáme, že to tak mají všichni pracovníci, kteří se 

snažili vychovat dítě tak, aby bylo v životě úspěšné. Po odchodu z DD mají „děti“ 

možnost kontaktu se zařízením, mohou si přijít pro radu či nadále s DD komunikovat. 

Bohužel se mezi spolupracovníky v těchto zařízeních vyskytuje někdy absence 

kooperace a vychovatel z konkrétní rodinky zařizuje vše sám a je jediným kontaktem 

dítěte.  

Ve velkém zastoupení se v institucionální péči podaří zastavit sociálně 

patologický vývoj dítěte nebo ho zbrzdit, potíž je v tom, že se s těmito problémy 

nepracuje. Neprobíhá žádná terapie, žádná intervence k nápravě či vyřešení příčin 

sociálně patologických poruch či jiných problémů. V dětském domově jsou děti zvyklé 

na nějaký režim, pravidla a sankce, po odchodu se vrací do prostředí, které nefungovalo. 

Statistiky ukazují, že 51 % mladých lidí se poprvé trestné činnosti dopustilo po odchodu 

z DD, do té doby k ničemu takovému nedošlo. Dalších 41 % se trestné činnosti dopustilo 

až po roce. Je otázkou, zda příčinou je to, že pouze zastavujeme sociálně patologický 

vývoj dítěte nebo je to nevhodnými podmínkami, kterým po opuštění DD dítě čelí? 

V dětských domovech se nachází přibližně 18 000 dětí a z tohoto čísla je to dle 

Vodičkové celá jedna třetina, která se dostane do konfliktu se zákonem. Mezi 

bezdomovci převažuje výskyt jedinců, kteří vyrostli v dětském domově. Lidé, kteří žili 

v ústavní péči, v životě nejsou příliš úspěšní, mají nižší psychickou stabilitu a malé 

sociální dovednosti. 

Příčin, proč po opuštění dětského domova děti selhávají, bude jistě mnoho a může 

to být prostředí ústavu samotného, co způsobí selhání. Režim v různých dětských 

domovech se liší. Dnes existují tzv. rodinky, kdy v komplexu DD žije několik rodinek s 2 

vlastními vychovateli, kteří se střídají v týdnu a na noc docházejí tzv. noční tety. Mají 

své prostory, svá pravidla a pravidla DD. Pak jsou dětské domovy na principu, kdy 

rodinku mají na starost 3 vychovatelé, ale 24 hodin v kuse a poté se střídají. Jsou dětské 

domovy, které nežijí ve společném komplexu, ale v několika bytech, kde v každém žije 

jedna rodinka. Inovace přístupu k výchově dětí v dětských domovech je obšírná. Snahou 

je co nejvíce být pro děti domovem, ale jednou z překážek jsou také finance, neboť 

i kdyby plány byly sebelepší, k realizaci je zapotřebí financí. Jsou zde pak také domovy, 

kde počet dětí je vysoký a individuální přístup není možný či je velmi omezený a není 
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tedy dostatečně rozvíjena osobnost dítěte. Po odchodu z dětského domova ze dne na den 

tak dítě ztratí oporu, rádce a rodinu.  

Děti v dětských domovech mají často problémy s dokončením vzdělání a tedy 

následně s hledáním práce, která by je uspokojila a zároveň uživila. Výzkumy poukazují 

na fakt, že mladí lidé vyrůstající v ústavní péči mají větší pravděpodobnost být závislými 

na dávkách, stát se bezdomovci apod.  

Dítě musí opustit dětský domov v 18 letech, pokud pokračuje ve studiích, je mu 

umožněno prodloužení pobytu, to ovšem nebývá moc časté. Pokud se soustavně 

připravuje na budoucí povolání a není zaopatřené, sepíše se mezi ním a dětským 

domovem smlouva a vzniká tzv. pobyt na dohodu. Dětský domov poté dítěti poskytuje 

plné zaopatření a to nejdéle do 26 let věku při plnění všech podmínek ve smlouvě. V této 

smlouvě je také zmínka o finanční spoluúčasti. Smlouva se musí uzavřít ještě před 

dovršením osmnáctého roku. Jedinec je sice stále mezi svou „rodinkou“, ale po ukončení 

studia stejně bude muset odejít a čelit situaci osamostatnění tak, či tak. 

Vhodné začlenění jedince do společnosti je takové, kdy tento naplňuje role, které 

od něj společnost očekává. Z role dítěte, studenta, se dostává do role občana, pracovníka. 

Jedinec má svůj kulturní život, politické názory, pracovní vztahy apod. Výchova v DD 

by jej měla směřovat k tomu, aby znal svá práva a také své povinnosti. Měl by ctít psané 

i nepsané zásady či normy společnosti tak, aby podporoval její fungování či rozkvět. Dle 

našeho názoru je pozitivní, pokud jsou děti vedeny k práci a podporovány zajišťováním 

brigád od jistého věku. Učí se tak zodpovědnosti, pravidelnosti, přístupu k práci a konec 

konců hospodaření s vydělanými penězi. V institucionální výchově je kladen také důraz 

na přírodu, vztah k ní, její ochranu. V nemalé míře je díky různým nadacím 

a organizacím rozvíjen kulturní duch dětí z dětských domovů. Talentované děti, ale 

i děti, projevující snahu a píli, jsou odměněny sportovními programy či kulturními 

vložkami jako divadlo, muzikál, koncerty apod. Tyto programy jsou vlastně takovým 

pozitivním nasměrováním dětí ke způsobu trávení volného času i do budoucna. 

3.3. Možnosti bydlení p ři dovršení plnoletosti 

Cílem každého dětského domova by měla být příprava dítěte na odchod 

z dětského domova a to minimálně rok před jeho opuštěním. Vychovatel by měl mít 

zájem o budoucnost „svého“ dítěte. Jak bylo již výše zmíněno, při odchodu klient 

dětského domova dostane na začátek samostatného života určitou finanční podporu. To 
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ovšem ví jeho biologická rodina, tak svého potomka přijme zpět. Klient dětského 

domova je rád, že ho k sobě vzali zpátky, že ho přijali. Ale v době, kdy nemá peníze, 

nemá již ani rodinu. Často se také stává, že blízcí vyžadují kriminální činnost a dítě, aby 

si získalo jejich náklonnost, kriminální činnost vykoná. 

Mezi podporující projekty patří Nadační fond manželů Livie a Václava 

Klausových, jehož cílem je usnadnění startu samostatného života. Projekt se nazývá 

„Startovné do života“, byly do něj zařazeny děti ve věku 14-18 let a má jim pomoci při 

opuštění DD. Motivuje děti k dobrým studijním výsledkům a volnočasovým aktivitám. 

Vedle pevného fondu děti získávají na účet bonusy za dobré chování, školní úspěchy 

apod..  

Múzy dětem neboli život nanečisto je podobným projektem, ale více 

zaměřeným na praktickou stránku života. Skládá se ze 4 modulů: práce, domácnost, 

vztahy, odchod z DD. Semináře a následná praxe pomáhají připravit dětí na možné 

nesnáze, učí je čelit běžným i náročným životním situacím. Důležité v tomto projektu je 

kladení důrazu na zpětnou vazbu. Děti o svých zkušenostech mluví, diskutují o tom, co 

jim to přineslo, co jim dělalo problémy, čeho se bojí, co zjistily. Ve skupinách pracují 

psychoterapeuti, kteří mohou pomoci dětem při zjištění nějakých problémů a mohou 

pomoci při řešení individuálních potíží. 

 

Možnosti ubytování: 

Azylový dům je nejspíše nejznámější první pomocí pro ty, kteří se nemají kam 

uchýlit. Poskytuje 24 hodinovou péči a dočasné ubytování osobám, které chtějí řešit 

problémy, jež způsobily, že jsou bez přístřešku. Azylový dům poskytuje minimální, ale 

důstojné ubytování s možností pomoci. Pokud se klient ocitne v těžké životní situaci, je 

mu nabídnuta pomoc, nezíská označení bezdomovce a je mnohem větší pravděpodobnost 

jeho opětovného začlenění do společnosti. 

Domy na půli cesty jsou novým typem pomoci, slouží nejen dětem, které právě 

opustily dětský domov. Je to typ azylového domu pro mladé lidi, kteří se ocitnou 

v problémech. Dle statistik jsou nejčastějšími klienty náctiletí, kteří opustili dětský 

domov, léčení jedinci užívající drogy, ale i takoví jedinci, které situace v rodině vyhnala 

na ulici. Dům na půli cesty nabízí klientům nejen materiální, ale i sociální a právní 

podporu. Klienti mají k dispozici postel, pračku, ledničku, kuchyň apod. Zaměstnanci 

tohoto zařízení pomáhají klientům hledat práci adekvátní schopnostem jedince, 
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podporovat je v oproštění se od sociální podpory a dospět k osamostatnění. Existují 3 

formy pobytu: 1. akutní pobyt, kdy dochází ke stabilizaci a akutní pomoci klientovi, 2. 

komunitní režim, ten slouží k podpoře klienta a individuální práci s ním, 3. samostatný 

pobyt, kdy je kladen důraz na samostatný život.  

Ubytovna je další možností, kam se může jedinec po odchodu z DD uchýlit. Tzv. 

podnikové ubytovny jsou součástí zaměstnání, kdy si zaměstnavatel stabilizuje 

zaměstnaneckou základnu. Komerční ubytovny jsou poskytovány za určitou finanční 

úhradu pobytu. Bydlení na ubytovnách je rozdílné úrovně, obvyklé jsou dvojlůžkové 

pokoje, společná kuchyňka, buňky se společným sociálním zařízením. Pokoje jsou 

vybaveny nábytkem a ložním prádlem. Součástí bydlení je plnění provozního řádu, jehož 

dodržování je striktně sledováno.  

Vlastní bydlení je nejméně častým, ale nejlepším řešením vůbec. Pokud hovoříme 

o koupi bytu, musíme mít k dispozici finance a to je v souvislosti s dětmi z dětského 

domova bohužel utopií. 
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Analýza problematiky 
 Praktická část této práce se bude zabývat otázkou toho, jak přežívají a žijí děti po 

odchodu z dětského domova. Společnost se domnívá, že po odchodu mají život stejně tak 

nastaven jako ostatní, že mají stejné možnosti, stejné předpoklady. Domnívají se, že se 

vracejí ke svým rodičům, své primární rodině. Bude tedy otázkou jaká je skutečnost.           

V teoretické části jsme se mohli dozvědět, že tyto děti umísťujeme do dětského domova 

za účelem chránit je po fyzické a snad i psychické stránce, přesto to v nich vyvolává 

spousty traumatických zážitků, vzpomínek a ať se snažíme sebevíc, dětský domov není 

skutečným domovem, není pevným základem pro život. Dětem je dáno základů do 

života, zpočátku je jim pomáháno, ale co po tom? Jak se vyrovnávají se světem? Jak je 

přijímá společnost? Kam se ony ve společnosti řadí? Čekají, že je společnost přijme? 

 

Metoda sb ěru a zpracování dat, výzkumný vzorek 
Praktická část této bakalářské práce čerpá z kvalitativního výzkumu, kdy 

konkrétní metodou sběru dat byly rozhovory. Na tomto místě však chci zdůraznit, že 

těžiště celé této práce spočívá v kvalitativní analýze dat.  

Hlavní výzkum této práce byl realizován metodou sběru polostrukturovanými 

rozhovory s dospělými jedinci, kteří vyrůstali v DD. Realizovala jsem tedy deset 

individuálních polostrukturovaných rozhovorů v průběhu prvního čtvrtletí roku 2013. 

Tyto rozhovory většinou trvaly přibližně hodinu. Během rozhovorů byly kladeny předem 

připravené otázky, ale díky jejich formě byl dostatečný prostor i pro otázky týkající se 

specifických témat, která se u jednotlivých respondentů objevovala. 

Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon a následně téměř doslovně 

přepsány. V zájmu zachování autenticity jsem v přepisu ponechávala nespisovné výrazy 

i vulgarismy a snažila jsem se také zachytit emoce v průběhu rozhovoru. 

Po přepsání všech rozhovorů a jejich opakovaném pročítání jsem rozhovory 

analyzovala a hledala jsem tak vztahy a souvislosti mezi nimi.  

Výzkum byl primárně zacílen na bývalé klienty dětského domova, kde pracuji již 

devátým rokem jako vychovatelka. V tomto zařízení se nacházejí děti různého věkového 

rozpětí, s různými poruchami chování, učení, ale také děti relativně bez problémů. 

Věkové rozpětí v každé skupině je dost velké a tedy i práce s dětmi je náročná, přesto se 
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snažíme o plné nahrazení rodinného prostředí. Práce vychovatelů a jejich snaha zaniká 

ukončením pobytu dítěte v DD. Pro výzkum jsem si vybrala 10 mladých respondentů, 

kteří vyrůstali v našem dětském domově a po dosažení plnoletosti ho opustili. Jejich věk 

se nyní pohybuje od 20-27 let. Otázky byly zaměřeny tak, aby odpovídaly výzkumnému 

cíli. 
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KAZUISTIKA Č. 1. BERTA 
Rok narození: 1986 

Matka:  Romka, nezaměstnaná  

Otec: Rom, občasné brigády 

Sourozenci: 11 sourozenců 

Diagnostika: Berta přišel do DD ve třech a půl letech. Z rodiny byl odebrán z důvodu 

zanedbání péče. Rodiče se nestarali o chlapce, byli alkoholově závislí, neprojevovali 

žádný zájem o dítě. Berta pochází ze 13 dětí. Do DD se dostal se sestrou. Bertík byl 

mladší. Po příjezdu do domova se rychle adaptoval. Stal se miláčkem dospělých. Malý 

romský okatý kluk, velice šikovný a talentovaný na sport. Jediné co u něho zůstalo z dob 

života v původní rodině, byl boj o jídlo a z toho vyplývající strach o jídlo a neschopnost 

jíst tak, jak společnost očekává. Všude si schovával chleba, např. pod peřinu, pod 

oblečení, do tašky, do kapes apod. Měl neustálý strach, že nebude mít co jíst. Tento 

zlozvyk nebo spíše přetrvávající strach ze ztráty příjmu potravy se projevoval i v době 

učňovského studia. Vystudoval ZŠ praktickou a následně OU obor malíř. Z dětského 

domova odcházel v roce 2006 jako devatenáctiletý. 

 

Záznam rozhovoru 

Pamatuješ si tvůj odchod z domova? „ Jo, tak trošku, vím, že jsem brečel, protože jsem 

neznal ty lidi, který mě brali pryč, ale pak se mnou šla má ségra, tak jsem se už nebál.“  

Víš, kam vás brali? „Ne nevěděl jsem, ale pamatuji si, že jsem byl rád, že jsem měl svoji 

postel a jídlo jen pro sebe. Bylo to zvláštní. My, když jsme přijeli do děcáku, tak si jen 

pamatuji, že nás dali do nějaké barevné vody vykoupat a že mě ostříhali do hola a i ségru 

stříhali na krátko. Teď už vím proč. A proč nás vzali? No pozdějc, když jsem byl starší, 

tak mi řekli, že nás bylo doma moc a že bydlení nestálo za nic moc. Táta a máma se o nás 

nestarali, a protože jsme byli nejmladší, tak nás odebrali a vzali do děcáku. Našim to asi 

nevadilo, protože za námi nejezdili a ani starší sourozenci nechodili. Jednou si ale 

pamatuju, to mi asi bylo pět nebo šest, asi šest, to jsem začal chodit do školy, přišel táta a 

chtěl mě vzít asi na vycházku nebo co, a já jsem nechtěl. Vím, že jsem brečel a prosil tety, 

aby mě nedaly tomu pánovi.“  

Jak dlouho jsi žil v DD? „No, když to tak spočítám, tak 16 let.“ 

V kolika letech jsi opustil DD? „Bylo mi něco po 19.“ 
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 Pobyt jsi ukončil …? „Složil jsem závěrečné zkoušky a po několika dnech jsem 

odjížděl.“  

Kam jsi jel? „Do Prahy, do domu na půli cesty. Vůbec jsem tam nechtěl, ale neměl jsem 

jinou možnost. Za rodiči se mi nechtělo, vždyť jsem je vůbec neznal a zůstat ve městě, kde 

byl děcák, jsem nechtěl. Chtěl jsem nový život, život dospělýho, kde si budu určovat své 

hranice já! Ale nebylo to tak. V domě na půli cesty se musí dodržovat režim, řád a hlavně 

chodit do určené práce a to já nechtěl. Ke konci pobytu v děcáku jsem už byl tak trošku 

rebel, vadil mi ten řád, který pochopitelně musel být, ale já ho jako dospělý anebo už 

jako učeň nechtěl respektovat. Chtěl jsem být jako ostatní děti z rodiny, chodit si ven kdy 

se mi zachce, jít kam se mi chce, s kým se mi chce a hlavně do kdy se mi chce. Vždyť už 

jsem byl skoro dospělý.“ 

Dostal jsi nějakou finanční pomoc od DD?„,Ano. Dostal jsem 15 000 Kč. Z toho jsem 

zaplatil pobyt v tom domě na půli cesty, koupil jsem si nějaké oblečení a zbylo mi s bídou 

na jeden měsíc na stravu. Jsem kuřák a řekněme, že opravdu silný kuřák. Sem tam jsem si 

koupil i trávu, takže peníze byly rázem pryč. A takové to dodržování příchodu a ranní 

vstávání do práce mě nebavilo. Takže netrvalo dlouho a po několika napomenutích mě z 

domova vyloučili.“  

Kam jsi šel? „Za mojí sestrou. Žila také v Praze, ale jinak než já. Z děcáku odešla o dva 

roky dříve než já. Ona byla věřící a tak se jí povedlo žít tak trošku jiný život. Studovala 

střední školu, byla zapojená do charitativních činností a našla si přítele, který byl taky 

duchovní, a teď jsou manželé už tři roky a mají dvouletého chlapečka. Takže jsem strýc. 

Ona mi pomohla, dala mi možnost bydlet u nich, dala mi jídlo. Ale když přišla řeč na 

práci, tak jsme se hádali. Já do práce nechtěl. Líbilo se mi to, že nemusím chodit do 

práce. Jídlo jsem měl, teplo také, tak co víc si přát. Ale sestra byla neoblomná, chtěla, 

abych pracoval. Tak jsem se jednoho dne sebral a odešel.“ 

Co jsi dělal potom? „Nic. Žebral jsem, žil jsem na ulici“. 

Nebylo ti to líto, že nemáš kde být, že nemáš bydlení, práci? „Ne. Na ulici jsem 

poznal plno jiných lidí, co byli taky z děcáku. Také žebrali a flákali se. Celé dny jsme nic 

nedělali, jen tak chodili po Praze, žebrali a kradli. Začal jsem hulit, začal být závislý na 

trávě. Pak přišel pervitin a různé jiné drogy. Jen se neptej, odkud jsem na to měl.“  

Jak dlouho jsi z DD?„6 a půl roku. Vypadám hrozně že?“ Ano. „Nevadí, stejně 

chcípnu.“ 
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Jak to, že jsi teď v Plzni? „ Byl jsem zavřenej v Dobřanech. Asi mi přeskočilo z těch 

drog. Chtěl jsem umřít, podřezal jsem si žíly. Tak mě zavřeli. Ale teď je to dobrý. Teď 

jenom kouřím a sem tam hulím. Potkal jsem tady i kluky, se kterýma jsem v tom děcáku 

vyrůstal. Skoro všichni jsou bez práce a bydlí takhle pohromadě na ubytovnách. Někdy 

jdeme na nějakou brigádu, abysme si vydělali nějaký peníze, ale víc než do práce 

chodíme žebrat. Lidi dají, jen abychom je neotravovali.“ 

Pomohl ti někdo po odchodu z DD, připravovali t ě do života? „Ano, všichni pomáhali 

a dávali rady. Zařídili mi dům na půli cesty i tu práci tam. Za to jim děkuji.“  

Uměl sis zařídit potřebné věci, jako např. dokumenty, zaplatit složenky atd.? „ Ano, 

to jo, to mě naučili v děcáku.“ 

Jak vidíš svůj život do budoucna? Plánuješ si někdy založit rodinu, mít děti a žít jak 

většina lidí? „Ne, měl jsem známosti, ale nic zvláštního. Děti, to radši ne. Nechci, aby 

dopadly jako já. Já se neumím postarat ani sám o sebe, natož o někoho jiného a ještě k 

tomu o dítě.“  

Takže žiješ sám? „Ano. Nepracuji a bydlím jenom po ubytovnách a to taky s někým, aby 

nás to moc nestálo.“ 

Co si myslíš o životě v DD? Co ti DD dal nebo vzal? „D ěcák je dobrý, když to doma 

bylo špatný. Jsou tam všichni v teple a mají co do úst. Je tam bezpečí. Ale přes to 

všechno, kdybych si mohl dnes vybrat, co bych chtěl, tak asi zůstat doma anebo mít jinou 

rodinu. Ta ti zůstane navždy. Chybí mi rodina. Jsem sám i když jsou tady kámoši, ale to 

není ono. Už se nestýkám ani se ségrou a to mi moc vadí.“ 

Byl bys pro zrušení anebo pro ponechání DD? „Nevím, je to těžký. Když za tím 

děckem chodí rodina a maj o něho zájem, tak ať je v děcáku, ale když někdo tu rodinu 

nemá a nikdo o něho nejeví zájem anebo jen slibují, tak takový děti by měly jít do nových 

rodin. Ony by měly mít jistotu v té nové rodině, mít někoho kdo je bude mít rád a dá jim 

zázemí.“ 
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KAZUISTIKA Č. 2 MICHAL 
Rok narození: 1986 

Matka:  Romka, nezaměstnaná 

Otec: Rom, zaměstnaný 

Sourozenci: 7 

Diagnostika: V dětském domově od necelých čtyř let. Do DD umístěn spolu se 

sourozenci. Rodiče neplnili své povinnosti. Nejmladší za tří bratrů, další starší sourozenci 

zůstali v péči rodičů. Adaptoval se bez potíží. Celé dětství se věnoval sportu a hudbě. 

Měl velké nadání na tanec. Bohužel měl už menší schopnosti k absolvování základní 

školy. Navštěvoval školu praktickou, posléze speciální. Po ukončení základní školy 

nastoupil na učiliště, obor zedník, ale studium nedokončil. Do osmnácti let zůstal v DD 

a pomáhal údržbáři při různých pracích. Po dosažení plnoletosti zůstal ve městě, ve 

kterém se nacházel DD. Michal měl potíže s emocemi, byl prudký a neměl daleko 

k fyzickému násilí. Poslední rok v DD měl několikrát problémy s policií (napadení, 

krádeže). 

 

Záznam rozhovoru: 

Pamatuješ si něco z období, když ses dostal do DD? „Naštěstí ne.“ 

Proč naštěstí? „Protože mi dodnes vadí, že jsem skončil takhle.“ 

Jak? „No, každý vždy říkal - no ten z děcáku a mně to vždy vadilo. I teď, když něco 

vyplňuji, tak hned se na mě koukaj, jako kdybych byl prašivej.“ 

Jak dlouho jsi žil v DD? „15 let.“  

Z DD jsi odešel v kolika? „V osmnácti a byl jsem rád,že jsem odtud odešel. Mě to tam 

nebavilo.“ 

Dostal jsi nějakou finanční pomoc a radu, jak do života? „No nějaký peníze jsem 

dostal, ale ne moc. Zaplatili mi z toho ubytovnu na tři měsíce a něco jsem si koupil. Jo, 

něco mi pomohli. Našli mi práci, ale já tam nechodil. Z ubytovny jsem odešel asi po 

týdnu, dali mi peníze zpátky a já byl u kámošů.“  

Žil jsi u kamarádů? „Jo, mohl jsem tam být, ale jen chvíli. Pořád do mě hučeli, abych si 

našel práci, ale já nechtěl. Mě práce nebavila. Ne, že by mi vadila, na brigády to ano, 

abych měl peníze, ale ne někam, na dvanáct hodin k mašině, to ne. Vydělával jsem hlavně 

na cigarety a taky na trávu. Zkoušel jsem i drogy.“ 
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Za co sis kupoval drogy? „No kradl jsem. U kámoše jsem pár věcí ukradl, pak mě 

vyhodili a začaly všechny trable mým životě.“  

Jak dlouho jsi z děcáku? „8 let.“  

Jaké trable? „Začal jsem krást a nevadilo mi ani okrást starší lidi. Potřeboval jsem na 

cigarety, trávu a jiné věci. Potřeboval jsem na jídlo a tak.“ 

Neměl jsi strach, že skončíš ve vězení? „Já jsem nad tím nepřemýšlel, ale skončil jsem 

tam. Přepadl jsem starší pani a napadl ji. Zranil jsem ji. Skončil jsem ve vazbě.“  

Skončil jsi ve vězení? „Ano. Byl jsem tam půl roku. Akorát byla zima, takže jsem byl 

v teple.“ 

Kam jsi šel po vězení? „Toulal se, bydlel jsem s kámošem po ubytovnách. Sem tam jsem 

šel na brigádu. Jednou jsem byl v Praze a pak zase v Plzni anebo různě.“  

Nehledal si pomoc u své rodiny? „Jo, byl jsem tam taky, ale taky nikdo z nich 

nepracuje stále, jsou na podpoře a dávkách, takže nic moc.“ 

A co tví bratři? Jsi s nimi v kontaktu? „Ano, jsou tady, kde já. Ten starší chodí se 

mnou někdy na stavby, nebo kam je možnost jít si vydělat a ten druhý ten je tak trošku 

holka a tím si vydělává.“  

Zkusil jsi pomoc někde v charitě, nebo nějaké organizaci? „Ano. V Praze jsem chodil 

na teplé jídlo a sem tam na přespání. Tady v Plzni ne, když je velká zima tak si zajdu 

někam k rodině, naše rodina je veliká a jsou i tací, kteří pracují, tak mi pomohou, můžu 

si u nich vyprat, najíst se, přespat.“ 

Tak když to tak vezmu, ubíhá den za dnem bez problému? „Dá se to tak říct, musím 

se hlídat, abych se nedostal do průšvihů, hlásit se u kurátora, jsem totiž v podmínce. 

Takže teď momentálně nekradu ( úsměv).“  

Jsi v podmínce? „Jo, já seděl ještě jednou a to delší dobu, ale k tomu nic neřeknu.“ 

Takže jsi z děcáku 8 let a z toho jsi seděl kolik?  „Necelé 4 roky.“ 

Kdybys mohl vrátit čas, co bys změnil? „Nevím, asi jen to, abych nedělal ty průšvihy, 

nekradl. Možná bych chtěl jinak žít. Mít byt, rodinu, ale nevím jak s prací. Nebaví mě 

dělat v kuse několik hodin někde u mašiny. A jiná práce pro nás není. Na stavbě práce 

není každý den a Róma, ještě k tomu s podmínkou, nezaměstnají jen tak s radostí. 

A hlavně každý hned pozná, že hulím.“ 

A co přestat s tím hulením? „Nevím, to nejde. (zamyšlení, úsměv) Možná, jednou, 

nevím.“ 
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A co holky, láska, partnerka, trvalý vztah? „Tak to si nestěžuji, mám kamarádky a už 

jsem měl i trvalejší vztahy, ale se mnou to není jednoduchý.“  

Co si myslíš o životě v děcáku? Co ti děcák dal, co vzal? „D ěcák špatný, já bych tam 

nechtěl být. Být ještě jednou dítě, tak odsud uteču. Neměl jsem to tam rád. Pořád nějaký 

příkazy, zákazy, to smíš, to nesmíš, ne to už ne. Nic mi nedal, možná bydlení na pár let 

a kamarády.“ 

Byl bys pro zrušení anebo ponechání DD? „Zrušení, ať je každej doma u rodičů, když 

na něco nebude, tak nebude, vždyť nemusí mít každý vše, ani královské bydlení, ale 

rodina je rodina.“ 

A co s dětmi co je rodiče, matky nechtějí? „Tak ty ať si někdo vezme, ale hned odmala, 

protože se v děcáku stejně naučí jen to špatný.“ 

 

KAZUISTIKA Č. 3. SOŇA 
Rok narození: 1989 

Matka:  Romka, žije v Německu 

Otec: bezdomovec 

Sourozenci: 1 starší sestra, 3 mladší bratři, 1 mladší sestra 

Diagnostika: Do DD byla umístěna jako 12 letá spolu se svojí starší sestrou. Do DD se 

dostala na popud starší sestry, která měla o sebe a sestru velké obavy. Starší sestra se bála 

o zneužití ze strany přítele jejich matky. Matku prokazatelně navštěvovali muži za 

účelem sexuálních služeb a hrozilo nabídnutí mladší dcery k prostituci. Dívka 

navštěvovala sedmou třídu základní školy. Škola Soně nečinila žádné problémy, horší to 

však bylo s chováním. Byla velice impulzivní a bez jakéhokoliv studu a zábran. Ráda 

navazovala známosti s různými chlapci, ale i s muži staršího věku. Z důvodu řádného 

režimu v DD, na který nebyla zvyklá, docházelo u Soni často k útěkům domů nebo ke 

známým. Během půl roku několikrát porušila řád DD, a jelikož domluvy neměly žádný 

význam, byla přemístěna do DDŠ Měcholupy. Zpátky se dostala až po půl roce na 

podmínku, kterou v zápětí porušila a spolu se starší sestrou utekla. Po zadržení byly obě 

dívky převezeny do výchovného ústavu, „pasťáku“. Dnes je již dospělá, má dvě děti a je 

vdaná. 
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Záznam rozhovoru: 

Pamatuješ se na tvůj odchod z domova? „Ano, v tu chvíli jsem nenáviděla ségru, to 

ona nás dostala do DD.“ 

Víš, kam vás brali? „Nejdřív nás brali do diagnosťáku do Plzně a pak jsme skončily u 

vás.“ 

Jaký byl tvůj pohled na to, že jste šly do DD? „Nevím, proč to ségra udělala. Já se 

měla doma dobře. I do školy jsem chodila, no spíš někdy chodila.“ 

Jak dlouho jsi byla v DD? „Krátce, já byla víc ve výchováku.“ 

Jak dlouho jsi byla ve „výchováku“? „Když to tak sečtu tak dva a půl roku. Nejdříve 

jsem byla na půl roku a pak se ségrou jsme se dostaly do pasťáku, ale odsud jsme taky 

utekly, takže jsem mohla být fyzicky přítomná tak dva roky.“ 

Kam jsi utekla? „No do světa! My jsme utekly do Plzně, tam jsme si našly kamarády a 

ty nás schovávali různě u sebe a známých. Jednou si nás vyhlídla v nočním baru jedna 

holka, která si vydělávala v nočním klubu a nabídla nám tam práci. Tak jsme se ségrou 

dělaly prostituci.“ 

Kolik vám bylo let? „Mn ě tehdy nebylo ještě 14, ty jsem slavila v tom klubu a ségra, ta 

měla asi 16 “ 

Tobě nebylo 14? Věděl to majitel podniku? „V ěděl. Když přišla kontrola, tak nás 

schoval, věděl, že jsme na útěku z pasťáku. Taky jsem mu dobře vydělávala, měla jsem 

hodně zákazníků. I ségra.“ 

Co bylo dál? „No v tom klubu jsme byly dost dlouho, já ani nevím jak dlouho, žilo se 

nám dobře, až na to, že jsme začaly užívat drogy. Injekčně. Byly jsme závislé. Pak jsem se 

tam seznámila s jedním starším chlapem a s ním jsem zůstala těhotná. Když jsem se 

rozhodovala co dělat, tak jsem se rozhodla pro ponechání dítěte a tak jsem se udala na 

policii a ty mě, protože mi ještě nebylo sedmnáct, odvezli zpátky do pasťáku.“ 

Jak se dnes díváš na to období? „Co mám říct, bylo, co bylo. Možná kdybychom 

neutekly, tak jsem mohla vystudovat nějakou školu, nebrala bych drogy. Já nevim, ono je 

to různý, nevim, co mohlo být jiný, co ne. Možná, že ta prostituce nám byla dána, mamka 

taky tuhle profesi provozovala, kdoví jak by to bylo.“  

Máš krásného syna, kolik mu je roků? „4 roky.“  

Kolik je tob ě? „22.“ 

Tvůj syn se narodil v době, když jsi byla ve VÚ? „Ano, vrátila jsem se tam a přestala 

užívat drogy. Chtěla jsem, aby moje dítě bylo v pořádku.“ 
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Co bylo potom? „To je taky takový story. Když mi bylo 18, tak jsme museli z pasťáku 

pryč.“  

Jak jsi žila a kde? „Byla jsem na azylu v Aši. To mi vyřídily tety z ústavu. Bylo tam 

dobře, o malého jsem se starala jak nejlépe jsem mohla, ale po měsíci a půl jsem se opět 

dostala do špatných kolejí. Z azylu jsem odešla za tetou do Sokolova a tam jsem se 

začala opět živit  prostitucí a užívala drogy. O malého se mi starali báječní lidé, byl 

v pořádku a já jsem se dostala do luxusního nočního klubu ve Varech. Vydělávala jsem 

velké peníze, někdy jsem za měsíc měla i 80-100 tisíc korun. Mohla jsem si dovolit 

hlídání pro malého. Platila jsem kolem 20 tisíc na měsíc. Měl vše. Chodila jsem ho 

navštěvovat skoro každý den. Je to moje sluníčko. Tam jsem se seznámila s jedním 

bohatým člověkem a odešla k němu. Začali jsme spolu žít. Malý byl s námi, měl svoji 

chůvu, byla tam hospodyňka, takže jsem nemusela nic dělat. Žilo se mi krásně. Jak se 

říká, na velké noze. A místo toho, abych si toho vážila, tak jsem udělala největší hloupost. 

Chtěla jsem získat jeho majetek a tak jsem se zapletla se zákonem, ale to tady nechci 

rozvádět. No prostě jsem se dostala do vazby.“ 

Jak ses tam dostala? „No chtěla jsem přítele tak nějak okrást, ale dál už to nebudu 

rozebírat.“ 

Kde a s kým byl malý? „Z ůstal u něho, bylo mu tam dobře, měl chůvu a on ho měl taky 

rád. Ale nakonec jsem se rozhodla a malého jsem od něho dala převézt do kojeňáku 

v Trnový. Byla jsem si jistá, že náš vztah nemá budoucnost a bylo to to nejlepší, co mě 

tehdy napadlo.“ 

Jak si se cítila bez malého a jaký si měla pocity tam ve vazbě? „Byla jsem poprvé 

odloučená od syna, bylo mi smutno, to nikdo nepochopí, kdo nebyl ve vazbě. Ve vězení, 

jaký to tam je? Je to šílený, je to ponižující. Kolem jen 4 zdi a nic jiného, záchod a postel. 

Hrůza! Už bych to nikdy nechtěla zažít.“ 

Změnila ti vazba nebo spíše hrozba vězení tvůj pohled na život? „Hodně. Byla jsem 

tam půl roku a stačilo. Ještěže přítel stáhnul obžalobu a nemusela jsem nastoupit do 

výkonu trestu.“ 

Jak žiješ dnes?„Když jsem se dostala z vazby, tak mi ještě přítel nabídl pomoc. Pronajal 

nám garsonku a dal mi peníze na nový začátek. Syna jsem vzala z Delfínku k sobě hned, 

jak to šlo. Taky mi dal peníze, ať nemusím šlapat. Moc mu za to děkuji. Po čase jsem 

začala navštěvovat u vás (DD) mé bratry a jak to chtěl osud, tak jsem se tady seznámila 
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s mým nynějším už manželem. Máme spolu teď měsíční holčičku. Máme byt, on je starší a 

to je dobře. Je podnikatel a má v hlavě jasno. Ví o mé minulosti vše. “ 

Byla jsi závislá na pomoci jiných lidí nebo jsi spíše ten typ, který si se vším kdykoliv 

a jakkoliv poradí? „Jo, asi závislá, nevim, sama bych asi nezvládla tolik, jako 

s pomocí.“ 

Co si myslíš o životě v DD (i když jsi tam byla krátce), tvoji další sourozenci žijí 

ještě v DD. „Dnes bych z DD neutíkala. Je dobře, že jsou tu. Mí bratři jsou spokojeni, 

mají vše, co potřebují. Já i moje sestra je navštěvujeme a jsme poměrně dost často 

spolu.“ 

Byla jsi v situaci, kdy tvůj syn strávil v KÚ bezmála rok. Nesla jsi to těžce? „Necelý 

rok. Ale byl tam na dohodu. Jsou tam moc hodní lidé. Naučil se tam mnoho věcí, 

písničky, básničky a nemá žádné trauma z toho. Už jsme byli i na návštěvě.“  

Byla bys pro zrušení nebo ponechání těchto ústavů? „Pro ponechání, určitě pro 

ponechání.“ 

Jaký máš názor na pěstounské rodiny? Tvá sestra žije v Německu u pěstounů, co na to říkáš? 

„Když by to byli hodní lidé, proč ne? Ale naše sestra je někde v Německu a my jsme ji neviděli už 

7 let a to se mi nelíbí. Žádali jsme o návštěvu už několikrát, ale ti pěstouni si to nepřejí. Nevíme, 

jestli ji ještě někdy uvidíme.“ 

 

KAZUISTIKA Č. 4 ANDREA 
Rok narození: 1988 

Matka:  Romka, žije v Německu 

Otec: bezdomovec 

Sourozenci: 3 mladší bratři, 2 mladší sestry 

Diagnostika: Do DD přišla v 13 a půl letech. Přišla s mladší sestrou na vlastní žádost. 

Podmínky doma ji donutily, aby učinila tento krok. Ona i mladší sestra byly v ohrožení. 

Do domova postupně přišli i další sourozenci. V domově, v období střední školy začaly 

potíže s dodržováním řádu a to hlavně s příchody ze školy a z vycházek. Postupně se 

přidávaly útěky a absence ve škole. Po roce a půl pobytu v DD byla spolu se sestrou 

převezena do VÚM. Střední školu již nedokončila. Z výchovného ústavu utekla spolu 

s mladší sestrou. Na útěku byla do dne plnoletosti. 
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Záznam rozhovoru: 

Pamatuješ se na den, kdy jsi rozhodla o svém a také osudu svých sourozenců, 

oznámením své situace doma? „Ano“  

Proč jsi to udělala? Proč jsi vyhledala pomoc? „No, cítila jsem se tehdy dost ohrožená, 

každou chvíli byli u nás nějací chlapi, bylo mi dost trapně, když matka chtěla, abysme se 

s nimi bavily taky. Mně už bylo skoro čtrnáct, ale sestra měla dvanáct a malá sestřička 2 

a půl roku. Mamka se nestarala ani o bráchy, posílala je na železo. Do školy chodili jen 

někdy. Věčně byla u nás sociálka, tak jsem se jednoho dne rozhodla, že chci, aby nás 

odsud vzali.“  

Jak vzpomínáš na den, kdy vás z domova odvezli? „Byly to smíšené pocity, radost, ale 

i obavy, co bude, co nás čeká. “ 

Byla jsi ráda, že jsi pryč z domova a že jsi pomohla i svým sourozencům? „To ano, 

to jsem nelitovala a nebylo mi líto ani mámy. “ 

Jak to vnímali sourozenci? „Mladší sourozenci byli rozzlobení na mě, nelíbilo se jim to, 

že musí kvůli mně do děcáku. Ale postupem času, a dnes už to vím určitě, byli rádi, že 

jsem to udělala. Jsou spokojeni, kluci určitě. Bohužel nejmladší sestru nám unesli za 

hranice naší republiky do Německa. Unesla ji máma s přítelem při  jedné návštěvě.  

Kde se teď tvá nejmladší sestra nachází? „V Německu, protože se o ni máma nestarala 

a zapomněla ji v jedné hospodě, když se i s přítelem opili. Umístili ji do jedné rodiny. 

Vůbec nic o ní nevíme, dnes jí je už 11 roků. Takže jsme ji neviděli 7 let. Chybí nám!“ 

Ty sama jsi byla v DD krátce, skončila jsi ve „výchováku“. „To jo, asi se mnou 

zamávala puberta, přestala jsem poslouchat. Nevím, co se stalo, najednou to, co jsem si 

vysnila, bylo rázem pryč, začala jsem nenávidět školu, nějaký ten řád v DD a začala jsem 

utíkat, nechodila jsem do školy a vyhledávala zábavu.“  

Jak dlouho jsi byla ve výchováku? „Krátce. Dostala jsem se tam se ségrou, ale utekly 

jsme. Pak jsme se různě toulaly a nakonec jsme skončily jak naše máma, v nočním klubu, 

jako prostitutky. Byly jsme tam dost dlouho, braly drogy, pily a užívaly. Sestra neměla 

ani čtrnáct, když jsme tam začínaly. Měly jsme falešné papíry, a když přišla policie nebo 

jiné kontroly, vedoucí nás schoval. Mohly jsme si dělat, co jsme chtěly, kupovaly jsme si 

drahé věci, jezdily taxíkem, no žily si jako královny. Pak ségra otěhotněla a vrátila se do 

pasťáku. Já už měla osmnáct pryč, tak jsem si vyzvedla papíry z pasťáku, podepsala 

propouštěcí zprávu a už jsem se do klubu nevrátila.“ 
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Kam jsi šla? Byla jsi dospělá, sama za sebe zodpovědná. „Bydlela jsem chvíli 

u kamarádky, chodily jsme se bavit a pak jsem si našla práci v baru.“ 

Jak jsi žila první roky dospělosti? „Pracovala jsem v baru v nočním klubu. Nedělala 

jsem prostitutku, už ne! Nebrala jsem ani drogy. Byla jsem čistá a byla jsem sama se 

sebou spokojená. Vydělávala jsem s tringelty kolem 20 tisíc, někdy více, někdy méně. 

Byla jsem tam asi půl roku, když jsem se seznámila s mým partnerem.“ 

Jsi v kontaktu s rodinou, s rodiči, se sourozenci? „S tátou se vidím jednou za rok, 

s mámou se vidím častěji, jelikož bydlím v Německu také, takže když jedem kolem města, 

kde žije ona, tak se tam zastavíme. Ne že bych ji chtěla vidět, ale zajímá mě, jak je na 

tom, zda má šanci dostat zpátky do péče naši nejmladší sestru, ale zatím je to marný. 

Chvíli seká dobrotu a nepije a pak to vše zkazí. Myslím si, že už sestru neuvidíme.“ 

Jak žiješ teď ty? „Tak já jsem se, jak už sem říkala, seznámila s mým partnerem v tom 

baru. Začali jsme spolu chodit, ale nebyl od nás (Německo), tak jsme se vídali jen 

o víkendu. Netrvalo to dlouho a přemluvil mě, abych se odstěhovala k němu do Německa 

a já souhlasila. Dnes je to už pět let, co jsem s ním. Máme spolu syna, zanedlouho mu 

budou 4 roky.“ 

Jsi zaměstnaná? „Ano. Když jsem se naučila německy, tak jsem se přihlásila do školy 

v Münchenu. Jsem pečovatelkou, pracuji v domově pro seniory a mám krásný plat. Malý 

chodí do školky. Jsem ráda a jsem šťastná, že mám tak skvělého partnera. Zná všechny 

moje sourozence a bratři sem jezdí na návštěvy. Můj třináctiletý bratr sem jezdí už 4 

roky. Beru ho vždy na všechny svátky a prázdniny. Jezdí s námi i na dovolenou.“ 

Tvůj mladší bratr žije v DD a tvoje mladší sestra žije v náhradní rodině. Jaký 

pohled máš na tato rozlišná zařízení? „Nevím jak je porovnat, jelikož jsem sestru v té 

rodině ještě nenavštívila, nebylo nám to umožněné. Moc nám to vadí, kdybychom měli 

alespoň nějakou fotku, zprávu o ní, kdybychom věděli, jak žije, co dělá, co ji baví, ale nic 

nevíme a kolikrát mě to šíleně štve, ale zákony v Německu jsou přísné. S dětským 

domovem to je jiné, tam můžu navštěvovat bráchu, kdy chci. Umožní nám, abychom ho 

brali na výlety, dovolenou. Náš kontakt podporují. “  

Byla bys pro zrušení anebo ponechání DD? „Já nevím, já jsem nás dostala do děcáku, 

za to jsem i dnes s odstupem času ráda, protože to doma bylo hrozný a pak jak jsme my 

se sestrou dopadly, to bych nekomentovala, to bylo naše hloupé rozhodnutí. Ale dětské 

domovy asi ano, ponechat.“ 

Dala bys svoje dítě do DD? „No to ne! Určitě ne!“ 
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Jsi spokojená a šťastná? „Ano, jsem a přála bych si, aby to tak zůstalo. Chci své dítě 

vychovat co nejlépe, chci se o něho starat a jednou bych si přála mít své sourozence 

pořád na blízku a abychom udržovali kontakt a aby naše děti věděly o sobě a když tak si 

pomohly navzájem.“ 

KAZUISTIKA Č. 5 JARKA 
Rok narození: 1986 

Matka : pracující 

Otec: pracující, s rodinou nežije od pěti let Jarky 

Sourozenci: starší sestra 

Diagnostika: Do DD přišla už jako třináctiletá, z důvodu vysokého počtu zameškaných 

hodin na ZŠ. Důvodem, jak nám později vysvětlila, byla šikana ve škole, s kterou se 

nesvěřila matce ani učitelům. V DD dodělala ZŠ a pak nastoupila na SOU, obor kuchař, 

číšník. Jelikož chování bylo v době pobytu bezproblémové, měla možnost trávit víkendy 

doma u mámy. V 18 a půl letech se rozhodla ukončit pobyt v DD, studium ukončila 

měsíc a půl před závěrečnými zkouškami. 

 

Záznam rozhovoru: 

Co se stalo, že ses dostala do DD? „No, nechodila jsem do školy. Ráno máma nebyla 

doma, takže se to nikdy nedozvěděla. Když to prasklo, tak jsem chvíli chodila a pak zase 

ne.“ 

Proč? „No já jsem silný dyslektik snad na všechno, nenapíšu slovo bez chyby, je to prý 

vrozený, nemám schopnost se naučit psát nebo něco takového a děti se mi smály a 

učitelka na místo toho, aby mi dávala slovně zkoušet, tak mi spíše komentovala písemky 

se slovy – to jsem si zase početla. Tak to mě vedlo k tomu, abych nechodila do školy.“  

Takže dáváš vinu té učitelce? „Ne, no možná ze začátku, ale teď už je to jedno. Když 

jsem byla v DD a chodila tam do školy, tyto problémy nebyly. Věděli o tom, tak mě 

zkoušeli ústně.“ 

Kam ses vrátila z DD? „Domů k mámě. My jsme s mámou měly vždy hezký vztah. Moc 

ji tehdy mrzelo, že jsem se dostala do děcáku, ale věděla dobře, že mě neuhlídá. Já jsem 

totiž byla vždy tvrdohlavá.“ 
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Odešla jsi půl roku před dokončením učňáku, jak to dopadlo? „Tak, růžově ne. 

Měsíc před zkouškami jsem to vzdala. Měla jsem strach, že to nezvládnu, tak jsem ze 

školy odešla.“ 

Měsíc před ukončením? „Ano. A byla to chyba, možná kdybych byla ještě u vás, tak mě 

k těm zkouškám doženete, ale mamka mě chápala a měla mě natolik ráda, že nechtěla, 

abych se trápila. Říkala, jednou to uděláš, vždyť jde jen o zkoušky.“ 

A? „Neudělala, zatím ne. Je to sice několik let, ale zatím jsem se k tomu neodhodlala.“                                                                                                                             

Jak dlouho jsi z DD? „Od roku 2005, takže 8. rok.“ 

Co vše jsi stihla za těch 8 roků? Jak jsi začínala ten svůj dospělácký život? „Tak já 

to měla možná jednoduché. Bydlela jsem u mámy, takže byt jsem nepotřebovala. Začala 

jsem chodit do práce u nás ve městě, dělala jsem barmanku. Práce mě bavila. Měla jsem 

stálý plat a všechny smlouvy v pořádku. Byla jsem zaměstnaná a to bylo dobrý.“ 

Pomáhal ti někdo s vyřizováním té práce, nebo jsi to vše zvládla sama? „Moje starší 

sestra, chodila se mnou už jenom kvůli papírům, vyplňovala je a já jen podepisovala. Tak 

jsem měla jistotu, že je vše v pořádku. “ 

A co tvůj osobní život? „Myslíš kluka? Jo, měla jsem vztah, bydlel se mnou u mámy, ale 

po dvou letech jsme se nějak odcizili a už to nebylo ono, tak jsme se rozešli.“  

Co bylo potom? „No vše normálně běželo dál.“ 

A teď žiješ jak? „No, teď jak vidíš, tady kolem nás běhá můj rok a půl starý syn. S jeho 

tátou žijeme spolu už dva a půl roku. Nejsme svoji, ale máme se rádi a myslím si, že kus 

papíru ti vztah nějak nevylepší. Jsem šťastná.“ 

Můžu se tě zeptat, jaký názor máš na dětské domovy? „Jo, já si myslím, že je potřeba pro ty, co 

nikoho nemají nebo nikdo se o ně nestará. Já tam byla 4 roky, plno věcí se mi nelíbilo, ale zase, 

když to tak vezmu, naučila jsem se tam řádu, pravidlům, vím, že se něco musí dodržovat. To já u 

mámy neměla. Vše jsem si dovolila a dělala jsem si, co jsem chtěla.“ 

KAZUISTIKA Č. 6 IVETA 
Rok narození: 1986 

Matka:  Romka, nepracuje 

Otec: Rom, nepracuje 

Sourozenci: několik starších sourozenců, jedno dvojče  

Diagnostika: V DD od tří a půl roku. Ivetu přivezli z nemocnice, kde ji nechala matka. 

Byla tam hospitalizována se zápalem plic. Iveta pochází z dvojčat. Její dvojče mělo štěstí 
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a zůstalo u rodičů. Rodiče o ni neprojevovali zájem, možná proto, že doma bylo dost 

dalších dětí a hlavně zdravých. S Ivetou měli potíže, byla často nemocná a tím jim 

ztěžovala život. Iveta se adaptovala velice rychle a z nemocí, tak jako každé dítě vyrostla. 

Nastoupila do klasické základní školy, kterou však musela  po sedmé třídě nahradit 

školou praktickou, pak následovalo OU, obor kuchařka. Z dětského domova odchází 

v roce 2005 jako 19 letá. 

 

Záznam rozhovoru: 

Pamatuješ si něco kolem události toho, jak ses dostala do DD? „Ne, ale vím, že mě 

přivezli z nemocnice, kde jsem byla hospitalizována. Měla jsem zápal plic a naši si mě už 

nevyzvedli. Nechali mě tam, už mě nechtěli. Vím, že mám dvojče. Je to taky holka a ještě 

několik dalších sourozenců. No aspoň si myslím, že to tak bylo.“ 

Jak dlouho jsi žila v DD? „Tak když to vezmu, od tří do devatenácti let, takže 16 let.“ 

V kolika letech jsi opustila brány DD? „V 19.“  

Pobyt jsi skončila proč? „No, dodělala jsem učňák, dostala výučák a konec. Pobyt byl 

u konce.“ 

Dostala jsi nějakou finanční pomoc při odchodu z DD?„Ano. My, co jsme byli v DD 

přes 15 let a dodělali jsme střední nebo učňák, tak jsme dostali plnou taxu 15 000 Kč. 

Z toho jsem koupila pračku a věci do kuchyně, jako nádobí a tak. “ 

Kam jsi šla? „Z děcáku jsem šla do podnájmu, do bytu co měl děcák pro děti, které 

končily a neměly kam jít, takový startovací byt. Platila jsem tam nájem asi 3000 Kč, měla 

jsem práci a to dost dobrou. Dělala jsem v pekárně, vstávala jsem brzy ráno, tak kolem 4. 

a šla na směnu. Nevadilo mi to ranní vstávání, byla jsem ráda v práci. Kolektiv byl 

perfektní. Vydělávala jsem kolem 10-12 tisíc. Chodila jsem i na přesčasy, když se peklo 

na svatby a různé oslavy nebo se dělaly chlebíčky. Zaměstnavatel byl soukromník, takže 

výborná práce.“ 

A jak jsi žila osobní život, přátelé, známost, rodina? „Kámoši chodili za mnou na byt, 

věčně jsem měla něco dobrého z práce, takže se chodili ke mně hlavně najíst, ti co neměli 

tu možnost být zaměstnaný. Prala jsem jim věci, přespávali u mě. Ale došlo to tak daleko, 

že mě začali využívat a mně se to přestalo líbit. Když jsem se s tím svěřila jedné z mých 

tet z DD, tak mi poradila, abych se sebrala a jela do většího města, že na to mám, že jsem 

rozumná a práce že si vážím a určitě si ji najdu. Měla pravdu. Po přestěhování do Plzně 
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jsem se nastěhovala ke kámošce do podnájmu. Byla to holka z rodiny, ještě studovala, 

takže s nájmem jsme šly na půl.  

Zaměstnání jsem také našla - v pizzérii, ale bez smlouvy. Nevadilo mi to. Netrvalo to 

dlouho a díky životu velkoměsta jsem se seznámila s přítelem. Byl milý a vůbec mu 

nevadilo, že jsem Rómka. Byl o dva roky starší. Po krátké době jsme se nastěhovali do 

malého bytu, podnájmu. Byla jsem šťastná, měla jsem práci, byt, přítele a také psa. Byli 

jsme na dovolené jednou v Chorvatsku a jednou letecky v Řecku.“ 

Mluvíš v minulém čase. Proč? „No vždyť to vidíš, ne? Jak dnes vypadám. Nevím, někde 

jsem udělala chybu. Všechno je pryč!“  

Co všechno? Co tím myslíš? Vždyť jsi z děcáku teprve 8 let. Co se stalo? „Hodně. 

S přítelem jsem si přestala rozumět, rozešli jsme se a já to nezvládla. Přestala jsem 

chodit do práce, začala se scházet s cikánama, co jsou na ulici, našla si kluka, který mě 

stáhl sem, vždyť to teto vidíš. Já jsem hloupá, vše sem ztratila, byt, práci. Už není ani ten 

pes. Nevím, co mám dělat, chtěla bych to vrátit, ale na druhou stranu se mi vůbec 

nechce. Nechce se mi teď nic. Hulím! To je nejhorší! Chci z toho ven! Ale nejde to!“ 

Zkusila jsi pomoc někde v charitě nebo nějaké organizaci? „Ne.“  

Proč? „Nevím, nechce se mi. Jsem se všemi z děcáku, nějak jsme se sešli tady v Plzni. 

Jsme na jedné z ubytoven. Oni nedělají, jenom přežívají a mně to teď takhle vyhovuje. 

Jsem hloupá, že?“ 

Ne nejsi, chceš, abych ti pomohla? Přijmeš moji pomoc? „Ne. Já se vzpamatuji, 

slibuji ti to. Já se ti ozvu. Věř mi. Já chci být opět funkční. Mít byt, práci a tak. Já to 

dokážu, uvidíš.“ 

Jsi v kontaktu s rodinou? „No, sem tam, když mám kredit já nebo oni, zavoláme si. 

Chtěli, abych přišla a bydlela s nimi, ale já nechci. S dvojčetem mám dobrý vztah, ale 

nechci, aby mě teď takhle viděli.“  

Co si myslíš o životě v děcáku? Co ti děcák dal, co vzal? „V děcáku to bylo dobrý. 

Měla jsem všechno, kámoše, tety, strejdy a vše co jsem potřebovala. Myslím si, že mě 

některé tety i rozmazlovaly. A dal mi bezpečí a to jsem nebyla svatá holka, spíš jsem byla 

jako kluk, zlobila jsem, neposlouchala, byla šílená bordelářka, ale přesto mě nikdo 

neodsuzoval, nenadávali do špinavých Rómů (to teď slyším často) a hlavně tam byl můj 

domov.“ 

Byla bys pro zrušení anebo ponechání DD? „Asi ponechání. Nevadí mi, když někoho 

vezmou pěstouni, ani když někoho adoptují, ale nechtěla bych, aby se stalo to, že někdo si 
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to rozmyslí a to dítě pak vrátí. Vím, o čem mluvím, za můj život v DD se to stalo 

několikrát. Ať si vezmou dítě z kojeňáku, to jsou ještě malý a můžou si je vychovat tak, 

jak si přejí. To když něco rušit, tak kojeňáky.“  

Chtěla bys ty založit rodinu? „Nevim. Co když zklamu? To byl totiž důvod našeho 

rozchodu. Bojím se mít děti. Snad možná jednou, ale musím se dostat z toho, v čem teď 

jsem. A musím si věřit víc, než jsem si věřila do teď!“  

KAZUISTIKA Č. 7 MÍŠA 
Rok narození: 1986 

Matka:  Romka, nepracuje 

Otec: Rom, nepracuje 

Sourozenci: dva starší bratři, tři starší sestry, jeden mladší bratr. Nikdo nepracuje. 

Diagnostika: Do DD byl umístěn po rozvodu rodičů, spolu se staršími sourozenci. 

Rodiče se o své děti nestarali, byli bez bydlení a bez práce. Ani jeden z nich nejevil 

zájem o děti a ani snahu zajistit si práci nebo bydlení. Soud rozhodl umístit děti do 

ústavní výchovy. Michal svým zjevem nepřipomínal romské dítě, byl modrooký 

blonďáček a to mu přinášelo mnoho výhod. Po základní škole vystudoval obor 

automechanik a následně se přihlásil a byl přijat na střední školu pedagogickou, kterou 

však nedostudoval. Z DD odcházel v roce 2006. 

 

Záznam rozhovoru: 

V kolika letech ses dostal do DD? „No to mi bylo asi 8. Byl jsem druhák na základce.“ 

Víš proč? „Naši se rozvedli, mamka nás nechtěla, měla jiného přítele, takže se s ním 

odstěhovala a táta neměl práci ani bydlení, tak nás dali do děcáku.“ 

Jak jsi to bral, jak ses na to díval ve tvém věku? „Mn ě to bylo jedno, vždyť jsme věčně 

byli u někoho z rodiny. Myslím, že děcák byl v tu chvíli nejlepším řešením, no a dnes to 

vím určitě.“ 

Jak dlouho jsi byl v DD? „12 let.“  

Jak ses měl v DD? „Já dobře. Měl jsem nějaké ty výhody, jedna teta si mě brala domů 

na víkendy, chodil jsem s její dcerou do školy a strejda mě taky učil různým chlapským 

věcem. Měl jsem je rád, mám je rád. Moc mi pomohli. Měl jsem takovou rodinu na 

dálku.“ 

Kolik ti bylo, když jsi odešel z DD? „20“  



54 

Byl jsi připravený na odchod a samostatný život? „Jo, asi jo. V tu chvíli jsem se na to 

těšil.“ 

Kam jsi šel, kdo ti pomohl na začátku samostatného života? „Po domluvě s tetami 

jsem se rozhodl, z nabídnutých možností, které děcák nabízel, pro ubytovnu, kde jsem měl 

z těch financí, co jsem dostal od DD zaplacené dva měsíce. Práci jsem si našel sám. 

Jelikož jsem měl svářečské zkoušky, tak jsem si našel práci v tomhle oboru. Vydělával 

jsem kolem 17 tisíc, pěkné peníze. Měl jsem na všechno, co jsem si přál. Asi po třech 

měsících jsem si našel podnájem, garsonku. Platil jsem pět tisíc se všim všudy.“ 

Jak si se cítil? První byt! „Skvěle! Zval jsem si kamarády a hostil jsem je. Byl jsem 

pyšný sám na sebe. Byly u mě i tety z děcáku na návštěvě. Taky měly radost.“ 

Hostil jsi je? To znamená, že umíš vařit, anebo alespoň připravit n ěco k pohoštění? 

„Jo, já umím vařit, teta, která mě měla na skupině, s námi ráda vařila a vymýšleli jsme 

nové receptury, nová jídla. Rád vařím, když je z čeho.“ 

A co bylo potom? Mluvíš v minulém čase. „No, přišlo období, na které nerad 

vzpomínám. Jelikož jsem dobře vydělával a měl dost peněz, tak jsem si začal víc užívat 

a nějak se stalo, že jsem párkrát nepřišel do práce a vyhodili mě. Rázem jsem měl pryč 

i byt a přespával jsem v autě, který jsem měl na leasing.“ 

Pokud vím, objevila se u tebe v tom období i závislost na drogách, je to tak? „No, 

ale ne na tvrdé, ale jo, je to tak. Kouřil jsem trávu a sem tam jsem si něco dal. Já vím, vše 

začalo tím, že bylo dost peněz na vše - chlast, holky a tak. Věnoval jsem se víc mejdanům 

a nepřipouštěl si, že by to mohlo skončit zle. Stále jsem věřil, že to mám pod kontrolou, že 

si to uhlídám, ale nestalo se tak. Padnul jsem, asi to bylo nutné.“ 

Co bylo potom? „Byl jsem na ulici. O auto, ve kterém jsem přespával, jsem taky přišel, 

tak jsem byl pod mostem. Přes den jsem byl různě u kámošů anebo u sourozenců, 

dokonce jsem se spojil i s matkou, chvíli u ní bydlel.“  

Proč jsi nepožádal tety v DD o pomoc?„To nešlo, oni mě pořád před tímto osudem 

varovaly a se já dušoval, že tak neskončím. A požádat je o pomoc, to už vůbec ne, nechtěl 

jsem se jim ani ukázat.“ 

Styděl ses? „Jo, a moc. Víš, já pořád říkal, že nebudu žít jak cikáni, že jsem jiný. 

Nepřipouštěl jsem ani to, že bych nepracoval nebo nebydlel. A nakonec jsem zklamal, tak 

jsem se nemohl ukázat a prosit, to ne!“ 
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Jak dlouho jsi byl v téhle šlamastice? „Asi tak rok. Tehdy jsem se seznámil i s jednou 

holkou, typickou Romkou - vzhledem, povahou, no prostě katastrofa. Asi jsem nebyl tak 

při rozumném uvažování a nějak se to stalo a ostala těhotná.“ 

Jak ses zachoval? „Nebudeš tomu věřit, ale tohle mě nakoplo a začal jsem se koukat na 

svět jinak. Těšil jsem se na dítě, na kus sebe. Co vše pro ni udělám, jak budu pyšný táta 

a tak. Přestal jsem se flákat a našel si práci v té vesnici, kde jsem s ní a s její rodinou žil. 

Bylo to dobré, těšil jsem se, až se to narodí. Chodil do práce, staral se o to, aby moje dítě 

mělo vše, co bude potřebovat. Narodila se mi dcera. Krásná modrooká brunetka. Je to 

moje zlatíčko.“  

Takže máš rodinu? Jsi šťastný? „Mám dceru. S její mámou jsem si přestal rozumět 

a protože jsme nebyli svoji, tak jsem se jednoho dne rozhodl a odešel jsem od nich. Ale 

odešel v dobrém, na dceru posílám peníze a kdykoliv ji můžu navštívit a brát ji na výlety, 

víkendy. Už jsou jí tři.“ 

Necítíš vinu, že jsi ji opustil? Nepřijde ti to tak, jak vás opustili rodiče? „Nemyslím 

si, že by to bylo to stejné. Nás opustili oba dva a hlavně máma odešla. Má dcera zůstala 

u mámy a vím, že ta se o ni postará a já jim posílám na živobytí. Když můžu, jsem u ní, 

jsem s ní co nejvíce můžu. Ne, ona se má dobře a je to šťastné dítě. Její máma má nového 

přítele, takže je v úplné rodině.“ 

A kam jsi šel ty? „Zaměstnal jsem se ve společnosti, která staví solární panely po celé 

republice, je to dobrá práce a i dobře placená. Jsme každou chvíli někde jinde, takže 

můžu říct, že jsem prošel kus republiky a i Slovensko a Rakousko.“ 

Takže se máš? „Mám se dobře, mám novou přítelkyni, ví o mé dceři a podporuje mě 

v kontaktu s mou dcerou. Ví o mé minulosti a mých sourozencích. Je zdravotní sestrou. 

Plánujeme společnou budoucnost a i děti. Ale opravdu s rozumem, ne jen tak. Už nechci 

udělat chyby! Takhle mě v DD nepřipravili.“  

Když mluvíš o DD, jak se díváš na potřebu dětských domovů, přece jsi kus života žil 

v DD. Jaký máš názor na DD. Společnost se totiž připravuje dětské domovy zrušit. 

„Jo, slyšel jsem o návrhu zrušit domovy a dát děti do pěstounských rodin. Nevím ale, 

jaký názor mám říct. Víš, rodina je rodina. My jsme do děcáku šli tři sourozenci. Jasné, 

že by se nenašla rodina, která by vzala tři děti najednou a to ve věku jak jsme byli my - 

12,10, 8. Byli by šílení, takže nás by nikdo nechtěl a taky my bysme nechtěli. Už jsme byli 

veliký. Ale zase když je to mrně, vždyť víš, ty sama si si brala kluka v 5 letech. To ano, to 
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se dá. A když ještě nemá rodinu, tak to už je celkem bezpředmětné. Takovým dětem přeji 

tu novou rodinu.“ 

Takže jaká odpovědď? „Ponechat, pro ty co rodinu mají a jsou v DD za určité 

kázeňské problémy. Co si budeme říkat, je jich tam vždy hafo. Na druhou stranu dávat ta 

mrňata do rodin, ať mají někoho, o koho se můžou jednou v dospělosti opřít, ať mají 

rodinu, aby jednou nebyli sami.“ 

Dal bys své dítě do DD? „Ne, to ne, nikdy! Já se o své dítě postarám, to ona mě 

postavila opět na nohy, dala mi smysl mého života, i když nejsme teď spolu, já ji miluji 

a udělám pro ni všechno. Nikdy nebude v DD.“ 

 

KAZUISTIKA Č. 8 LEON 
Rok narození: 1993 

Matka:  žije dlouhodobě v psychiatrické léčebně 

Otec: nepracuje, gambler 

Sourozenci 1 mladší a jeden starší bratr 

Diagnostika: Do dětského domova přišel i se svým starším bratrem po rozvodu rodičů. 

Byla stanovena ústavní výchova. Rodiče neplnili své povinnosti, neměli bydlení a ani 

práci. Otec gambler, matka psychicky nestabilní, často v péči psychiatrické léčebny. Do 

DD přišel jako osmiletý. Jeho chování bylo nestabilní, dle nálady a potřeby. Uměl si 

vybojovat pozornost a to častými výbuchy zlosti anebo neskutečnou laskavostí. Byl 

pracovitý, sportovně nadaný. Absolvoval základní školu praktickou. V období puberty se 

začaly projevovat sklony k šikanování mladších dětí. Začaly útěky z DD a hrubost vůči 

dospělým a společnosti. Odborné učiliště v oboru kuchař nedokončil a odešel v den 

plnoletosti na vlastní žádost. 

 

Záznam rozhovoru: 

Kolik let jsi žil v DD? „Deset.“  

Jak vnímáš život v DD, jaké máš vzpomínky? „Vzpomínky dost dobré, bylo co jíst, 

měl jsem vše, co jsem potřeboval. Chodil na kroužky, výlety. Byl jsem dvakrát u moře. 

Měl jsem takzvané sourozence, byli tam i moji vlastní bráškové. Ten mladší se tam 

dostal, když mně bylo asi 13. V děcáku jsem měl vlastní pokoj jen pro sebe. Tety se 
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staraly dobře. Chodili jsme často na soutěže, hrál jsem fotbal, v tom jsem byl dobrý. 

Nosil značkové věci, měl jsem tak trošku výhodu díky sportu. No prostě dobrý.“ 

Přece deset let života, stálé bydlení, teplo a jídlo, určitý řád. Není ti smutno, že je 

konec? „Je i není. Smutno možná v tom, že jsem měl vše, co jsem k životu potřeboval. 

Byli tam lidi, co se o nás a o naše blaho starali. Ale pak byl tam řád a nebyla tam ta 

volnost, což jsem jako puberťák začal vnímat. Začal jsem se chovat špatně, chtěl jsem se 

řídit podle sebe a ne podle nějakých nařízení. To mi vadilo. Tady to udělej, tohle musíš, 

to nesmíš, na to nemáš právo, řád, učení a to mě nebavilo. A hlavně přestalo mě bavit 

chodit do školy. Začal jsem kouřit a na učňáku se přidala i tráva a to mi zůstalo. Zůstal 

jsem závislej a docela dost.“ 

Chceš říct, že kdybys nechodil na ten určitý učňák, tak bys nepropadl trávě 

a možná bys dostudoval obor? „Asi jo, ale nevím to určitě. Na učňáku ta tráva byla 

každému dostupná každý den. Možná kdyby ta škola byla více zaměřena na bezpečnost, 

tak se to nestane. Ale nikdo z učitelů nemá právo prohledávat osobní věci žákům. Asi by 

se s tím mělo něco dělat, nemyslíš? Trávu jsme měli už i na základce. Ale tam to jen 

dávali, ne prodávali.“ 

Teď s odstupem času, mohl bys mi říct, odkud jsi měl na tu trávu? (úsměv) „No, vy 

tety jste sice měly oči všude, ale stejně jste nemohly zabránit některým krádežím, ke 

kterým docházelo na našich vycházkách a těch bylo. Nebo jsme si drze řekli starším 

lidem, aby nám nějakou kačku dali. Stačila pajcka. Oni se nás báli, když jsme byli dva 

nebo tři. To víš, cikáni.“ 

Proč ses rozhodl v den tvé plnoletosti ukončit pobyt v DD? „Pro č? Už mě přestalo 

bavit řídit se nějakým řádem. Škola mě nebavila, byly už jenom problémy. Na praxi jsem 

nechodil a začal jsem se toulat i místo školy. No prostě ne, už jsem tam nechtěl být.“  

Kdo ti pomohl vyřídit všechny formality ohledně ukončení pobytu? „Moje 

vychovatelka, nebylo toho moc co vyřídit. Sociální pracovnice vypsala všechny papíry 

a bylo. Jen podepsat, převzít finanční pomoc pro začátek do života a mohl sem jít.“ 

Kam jsi šel? Bylo ti něco nabídnuté z DD? „Jo, dům na půl cesty, ubytovna a tak, ale 

to já nechtěl. Věděl jsem, kde se zdržuje táta, tak jsem šel za ním.“ 

Kam to bylo? „Do Plzně, byl tam i se strejdou, tak jsem s nimi žil nějakou dobu.“ 

A co práce? „Ta nebyla, jenom nějaké brigády, a není dodnes. Sem tam, když je brigáda 

na nějaké stavbě, tak jdeme celá parta, co jsme tady. Sem na ubytovnu přijde majitel té 



58 

firmy, oznámí, že potřebuje několik chlapů, že platí tolik a tolik a kdo chce, tak ráno jde. 

Já většinou jdu. “ 

Takže čekáš, až někdo nabídne práci? Sám sis nic nesháněl, nějakou stálou práci? 

„No sháněl, ale to jsou dvanáctky a já tolik nechci, bez kouření a bez přestávky, to ne. 

A celý den nebo noc někde zavřenej, to ne.“ 

Pokud vím, měl jsi nějaké problémy i se zákonem. Byl jsi ve vazbě, je to pravda? 

„Jo je. Tak trošku jsem kradl a pobil se. Ale nebyl jsem odsouzený. Byl jsem ve vazbě ani 

ne měsíc.“ 

Jak dlouho jsi z děcáku? „Druhý rok.“ 

Tos toho stihnul dost, ne? „(Smích) O tom je přece život ne?“ 

Co je ještě nového u tebe? Poslední dobou tě potkávám s kočárkem. „Vždyť víš, mám 

malou Vanesku.“ (Matka Vanesky je ze stejného dětského domova jako Leon, odešla 

z DD půl roku po něm za ním, více v následující kazuistice.) 

Já vím, jen jsem se ptala. Už jsem si ji i pochovala, je zlatá. Jak vidíš budoucnost tvé 

dcery? Nebylo od tebe nezodpovědné, pořídit si dítě, když ty sám nemáš žádné 

zázemí? Jak se chceš o malou postarat? „No, zatím není problém, je pravda, že jsme 

spolu jen přes den, protože ony žijí v jiné ubytovně, já tam nemůžu a zase ony nemůžou 

na naši ubytovnu, takže se vidíme jen takhle přes den. A co bude? Tchán žije v Anglii, 

jsme tam pozváni, tak přemýšlíme, že bysme tam jeli, až malá bude mít tak půl roku, aby 

vydržela tu cestu autobusem. Možná tam i zůstaneme, ale zatím nevím. A ani nevím, jestli 

vůbec pojedeme. Zatím je to jen plán.“ 

A co když vše selže a malou nebudete schopni uživit, postarat se o ni, nebudete mít 

prostředky, co potom? „Nad tím jsme nepřemýšleli a ani nepřemýšlím.“ 

Jsi si vědom, že když nezabezpečíte vše kolem malý, tak se může dostat do 

kojeňáku? „To ne, kdyby něco, pomůže Kačky rodina. Má tady tety. Snad pomůžou.“ 

Ale pokud dobře vím, právě dcera té tety je také u nás v DD. A po propuštění 

z věznice, což už jsou dva roky, byla za dcerou jednou a jednou ji měla doma na 

pobytu. Sama nemá žádné stálé zázemí, dokonce má další dítě. Očekáváš, že v nouzi 

pomůže osoba, která sama potřebuje pomoc? „Vždyť nevím, co bude, říkám uvidíme.“ 

Takže bys nebyl ani proti tomu, kdyby tvá dcera skončila někde v kojeňáku. 

„(zahledění, ticho, po chvilce) Asi ne.“ 

A co ji dát do pěstounské rodiny? Nebo do adopce, s tím bys souhlasil? „To ne! To 

radši ten děcák.“ 
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Takže suma sumárum, v děcáku se ti líbilo a umíš si představit, že by ti tam 

vyrůstalo dítě? „Ne že bych to chtěl, ale umím.“ 

Můžu vědět, jaký máš názor na rušení děcáků? „Je to blbost, kam by dali ty děti, 

hlavně „ černé“ děti? To je nesmysl, to mohl zase vymyslet nějakej chytrej, že?“ 

Možná by byli jenom pěstouni. „Ty by si brali jenom bílé. Vždyť za deset let, co jsem 

byl v DD, sis vzala dítě jenom ty a jedna babička. A oba víš, že byli bílí. A taky by si je 

začli brát jenom za ty prachy a děcka by byly na ulici.“ 

 

KAZUISTIKA Č. 9 KAČKA 

Rok narození: 1993 

Matka : -  

Otec: Rom, žije v Anglii 

Sourozenci: 1 starší sestra 

Diagnostika: Do DD přišla v roce 2004 po rozpadu rodiny. Otec opustil rodinu a odešel 

do Anglie. Matka výchovu dětí nezvládala, nepracovala a nebyla schopná zabezpečit 

řádnou výchovu. Kačka nechodila do školy a díky vysoké absenci ve škole byla soudem 

nařízena ústavní výchova. Při nástupu do DD jí bylo deset let. V roce 2006 o ni požádal 

děda, který se zaručil, že se o dítě postará a to bude řádně docházet do školy. Situace se 

ovšem zvrtla (děda byl vzat do vazby) a v roce 2009 byla Kačka opět umístěna v našem 

DD. Kačce bylo 14 a půl roku. Po dokončení praktické základní školy nastoupila do OU, 

obor kuchařka. Bohužel školu nedokončila a v druhém ročníku, měsíc po plnoletosti 

z Dětského domova odešla na vlastní žádost. 

 

Záznam rozhovoru: 

Vzpomínáš na tvoje první umístění do DD? „Ano, tehdy mi bylo deset a byla jsem 

docela ráda, protože to doma nebylo moc dobré. “ 

Proč? „Máma brala drogy, nepracovala a právě nikdy se nestarala, jestli jdu do školy 

nebo ne. Tak jsem často zůstávala doma s ní, starala se o ni. Bylo jí často zle, ona totiž 

byla docela závislá na drogách. Když jsem šla do DD, tak ji děda dal do léčebny pro 

drogově závislé.“ 

Podle všech informací tvůj děda, ale možná i více členů rodiny, byli prodejci drog ve 

velkém. Mluvilo se až o mafiánství. Víš o tom něco? „No jeli ve drogách, ale mafián 
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nebyl. Sem tam byl u nás policejní zátah, což mě a moji sestřenku několikrát vyděsilo 

a pak jednou při takovém zátahu nás, mě a malou sestřenku, vzali. Sestřenku do Delfínku 

a já putovala zpátky do DD.“ 

To už bylo potom co jsi byla u dědy, jo? „Ano. Poprvé, když mě vzali od mámy, tak mi 

to tak nevadilo, ale teď od dědy, to už bylo horší. “ 

Proč? „D ěda byl hodný, staral se o mě a o mou sestřenici i bratránka. Chodili jsme 

pravidelně do školy, ve škole jsme měli povinně všichni angličtinu pro případ, že bysme 

všichni jeli natrvalo do Anglie. Děda tam jezdil pravidelně, uměl anglicky a několikrát 

jsme tam byli s ním.“ 

Pak jste se ty, tvá sestřenice i bratránek ocitli v našem DD. Co se vlastně stalo? 

„D ěda šel do vězení, měl tam být delší dobu a do vězení se dostali i další z rodiny. Tety, 

strejdové. Za drogy, prodej drog. Děda, byl nemocný a po roce a něco zemřel na selhání 

srdce.“ 

Jak se ti líbilo v DD? „Jo dobrý. Já neměla problém. Jsem bezkonfliktní člověk, 

základku praktickou jsem dokončila a pak šla na kuchařku. Jenomže tu školu jsem už 

nedokončila. Já už v DD chodila s Leonem, když odešel z DD, tak mi za ním bylo smutno. 

I když se mě snažili udržet v DD za každou cenu, neudrželi a měsíc po osmnáctinách jsem 

se rozhodla odejít. Tety z toho byly smutný a strejda ředitel ještě víc. On jednou slíbil 

dědovi, že nás tam udrží co nejdéle a že školu doděláme všichni. A já jako první jsem 

zklamala, ale mě to táhlo za mojí láskou. Bylo mi to jedno, co mi tloukli do hlavy. Chtěla 

jsem prostě pryč.“  

Pomohli ti s vyřizováním papírů? „Jo to jo, tety vše zařídily, já podepsala propouštěcí 

protokol a byla mi vyplacena částka, která odpovídala délce mého pobytu. Nebylo to 

moc, tak na takový větší nákup. Kolem 2 a půl tisíc.“  

Kam jsi šla? Co ti bylo ze strany děcáku nabídnuto? „Jako asi všem se nabízí dům na 

půl cesty anebo ubytovna někde, dle našeho přání, podle toho kde chceme žít. Já to vše 

odmítla. Chtěla jsem do Plzně k tetě. Teta se vrátila z vězení asi tak půl roku před mým 

odchodem z DD. Měla už pokoj na jedné z ubytoven. Tak si mě vzala k sobě.“ 

Co bylo potom? „No ze začátku jsme s Leonem, protože jsme dny trávili spolu, hledali 

práci spolu. Ale všude chtěli alespoň výučák a to my neměli. Ale později jsem si našla 

práci. Dělala jsem uklízečku na jedné z ubytoven. Pak jsme si mohli dovolit spolu bydlet, 

platili jsme pět tisíc za pokoj. Byli jsme rádi. Asi po půl roce se stalo, že jsem 

otěhotněla.“ 
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Jak jsi reagovala? Nebrala jsi antikoncepci? „No byla jsem v šoku. Antikoncepci jsem 

si nemohla dovolit. Nezbyly mi peníze. A jak jsem reagovala? Ze začátku odmítavě, 

uvažovala jsem o přerušení, ale Leon mě přemluvil a dítě jsme si nechali.“ 

Co na to v práci? „Vedoucí mi jenom řekl, že kdybych už nemohla, tak ať řeknu 

a vystřídá mě. To jsem nechtěla, potřebovali jsme peníze, tak mi pomáhal Leon. Byl 

zvyklý uklízet, vždyť jsme to dělali i v DD.“  

Kdo ti pomáhal s přípravou na dítě? Nebo, kdo vás připravoval na dítě? Přece jsi 

byla mladá, ani ne dvacetiletá! „Pomáhala mi teta, ona měla právě narozené dítě, takže 

začala dávat na stranu všechny malé věci, připravovala mi výbavičku. Sehnala mi 

i kočárek a postýlku.“ 

A co ty? Jak ses cítila? Těšila ses na dítě? „Ze začátku to byly smíšené pocity, pak to už 

bylo jiné, začala jsem se těšit na malé. Dnes jsem ráda, že ji mám.“ 

Neměla jsi strach, že zdravotně by dítě mohlo mít nějaké komplikace? Je totiž 

známé, že Leon jel v drogách a pořád holduje trávě. „No, pani doktorka mě na to 

připravovala, říkala, že by tam něco mohlo být, ale já jsem věřila, že bude vše o. k., já 

přece nekouřím a nepiji. Vždyť sis ji před chvílí chovala a měla si ji v ruce, vidíš, že je 

v pořádku. A když myslíš, jestli bude chytrá nebo ne? Kdoví. Vždyť my taky nejsme 

Einštejnové. Máme oba praktickou základku, takže nemůžeme očekávat génia. Ale 

budeme se snažit jí dát lásku.“ 

Kde teď bydlíte? „Já bydlím v ubytovně po tetě, jsem tam jen s malou a Leon bydlí jinde 

v ubytovně. Je to takové pravidlo ubytoven. Tam kde je on, děti nesmí. “ 

Z čeho žijete? „Já teď mám mateřskou 8 tisíc a ze sociálky dostávám na bydlení dalších 

osm tisíc, to je dohromady 16. Osm dám za pokoj kde žiji a osm mi musí stačit na ostatní 

věci.“  

To je pěkná suma! Vystačíš s tím? „Zatím jo, pleny mám látkový a jen někdy kupuji ty 

druhý a zatím kojím, takže nemusím kupovat ani sunar. Ale už se stalo, že mi nevyšly 

peníze a musela jsem si půjčit. Ne moc, jen pár stovek, ale pak, když jsem to vracela, tak 

mi to nebylo jedno, opět mi chyběly v rozpočtu.“  

Co Leon, přispívá ti? „Ne, nemá z čeho. On má jenom životní minimum. Ale když jde na 

brigádu a zabere víc, tak mi nakoupí a něco položí i na stůl. Už se to za ten rok stalo dva 

-tři krát. Takže se snaží.“ 

Teď ti položím otázku a byla bych ráda, kdybys odpověděla tak od srdce, upřímně. 

Dala bys své dítě do DD? V tvém případě do kojeňáku? „Up římně? Kdyby mně se 
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stalo, že bych se nemohla o své dítě starat z nějakého důvodu, tak si to umím představit. 

Ale zcela v krajním případě. A to bych asi měla požadavek, aby byla u vás. Vás znám 

a byla bych si jistá, že se tam o ni postaráte. Jinak ne! Chci se o ni starat já. Možná 

odjedeme do Anglie, možná ne. “ 

V dětském domově jsi prožila málo času, ale přesto se tě chci zeptat, byla bys pro 

zrušení dětských domovů a kojeňáků? „V domově mám ještě sestřenici a to u tebe na 

skupině, jsem ráda, že je tam. Chodí do klasické školy, učí se na jedničky, dvojky. Je 

první, která takhle zvládá školu a to díky vám, že ji k tomu vedete a že jste na přípravu do 

školy tak přísní a jsem ráda, že to nevzdáváte jako někteří vychovatelé a nevoláte hned 

po přeřazení do zvláštky. Vím, že někdy i brečí, než pochopí některou novou látku 

z matiky, ale pak jí to jde a má dobré známky. Jsem ráda, že je tam a má tak skvělé tety. 

I ona ví, že ji máte rádi. Říkala mi to, když byla o Vánocích doma.“ 

Tak to je tvá odpověď, takže děcáky a kojeňáky nerušit? „Ne, nerušit.“ 

A co kdyby ty děti mohly být v náhradní rodině? „Bílé možná, ale romské ne. Nikdo 

si je nevezme, a kdyby jo, za chvíli by je vraceli, protože by nebyly podle představ. Máme 

jinou mentalitu. Jsme výbušný, často líný a hlavně hlučný. Proč to neříct, je to pravda.“  

 

KAZUISTIKA Č. 10 JÁRA 
Rok narození: 1993 

Matka: zaměstnaná 

Otec: zaměstnaný 

Sourozenci: 4 mladší sestry, 1 mladší bratr a dle výpovědi matky další sourozenci  

Diagnostika: Do DD byl umístěn s mladší sestrou, poté co byli cizími lidmi nalezeni 

u místního hřbitova, kde podle všeho přespávali s matkou. Jára měl asi sedm let a jeho 

mladší sestra necelé dva roky. Posléze se zjistilo, že děti po rozvodu rodičů byly svěřeny 

do péče matky, která ovšem svoje děti záhy opustila. Další dva sourozenci byli v péči 

babičky, kde s nimi žil i otec. Otec tyto dvě děti již nemohl z finančních důvodů mít 

u sebe. Járu i s mladší sestrou však navštěvoval v DD pravidelně. V pozdějším období 

k němu děti chodily na návštěvu anebo i na víkendový pobyt. Všichni čtyři sourozenci 

měli šanci se navštěvovat a tím se mezi nimi upevňoval vztah. Jára ,,všekutil“, jak se mu 

říkalo v DD, absolvoval základní školu praktickou a poté OU, obor malíř. Z dětského 

domova odcházel jako devatenáctiletý.  
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Záznam rozhovoru: 

Pamatuješ se na to, jak si se dostal do dětského domova? „N ěco si pamatuji a něco 

vím od tet. Chvíli nás měla sociálka, chvíli teta Venda a pak jsme šli sem.“ 

Jaký byl život v dětském domově? Jak na to vzpomínáš? „Dobrý, já jsem měl si 

myslím všechno, co mě bavilo. Mohl jsem chodit na kroužky, které mě bavily, na tábory 

kam jsem chtěl. Si myslím, že to bylo v pohodě.“  

Co ti děcák dal? „Domov.“  

Tví další dva sourozenci vyrůstali u táty, nevadilo ti to? „Ne, já jsem byl spokojený 

tady. Možná  tím, že jsem byl bez problémů, i když i já někdy chyboval. No, ale nebyl sem 

problémový.“ 

Pomohl ti dětský domov při odchodu do života? Nabízel ti kam by jsi mohl jít? ,,To 

ano, byly mi nabídnuté možnosti, hlavně jít do startovacího bytu, ale tam já nechtěl, 

nechtěl jsem bydlet s klukem, který byl celou dobu v DD problémový, to jsem si radši 

zvolil cestu zpátky k tátovi.“ 

U táty bylo ale nedostatek místa, pokud si dobře pamatuji. „No ano, ale měsíc před 

tím, než jsem šel k závěrečným zkouškám, tak nám zemřela babička, takže jsem se poté 

nastěhoval do pokoje po babičce. Upravil, vymaloval a bylo.“ 

Dostal jsi finanční obnos od DD? „Ano, já dostal plnou taxu, 15 tisíc a ještě jsem měl 

peníze z nadace od Klausových, takže jsem odcházel bezmála  s  třiceti tisíci korunami.“  

To je pěkná suma, jak jsi s nimi naložil? „Zařídil ten pokojík, něco jsem si nakoupil, 

nějaké to ošacení a jídlo, něco si nechal na účtu.“  

Je podle tebe těžké začít ten život po DD? „No jo, to je. Když má někdo to štěstí dostat 

těch patnáct tisíc, tak má co dělat, aby vyžil, musí zaplatit bydlení alespoň na měsíc, 

obstarat si stravu, nakoupit potřebné věci do práce, mít na jízdné. To se nedá, na to ty 

peníze nestačí. Je to těžké.“ 

Ty jsi to zvládnul, možná díky těm penězům z té nadace anebo díky rodině, kam ses 

mohl vrátit?  „Ano měl jsem to štěstí, myslím, že to bylo obojím.“ 

A jak to bylo s prací? „Po ukončení učňáku jsem nastoupil do jedné malířské firmy, ale 

byl jsem tam jenom dva nebo tři měsíce. Pak jsem dělal v další firmě, držel jsem se mého 

oboru, ale všude to bylo jen na pár měsíců. Pak jsem se zaměstnal u firmy zabývající se 

zabezpečovacím systémem, byl jsem hlídačem v různých supermarketech. A tam jsem 
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dodnes. Ovšem není vždy práce. Přehazují nás z jednoho marketu do druhého. A podle 

toho jsou i peníze.“ 

Takže moc spokojený nejsi, co? „No dá se to vydržet, ale mohlo by to být lepší.“ 

Dal ti někdo najevo v některém v tom zaměstnání, že jsi z děcáku? Koukali se na 

tebe takzvaně přes prsty? „Jo! Hlavně v Tescu, tam mě hlídali a sledovali, jestli něco 

neukradnu a tak. Oni nás totiž všechny hází do jednoho pytle.“ 

Vadilo ti to? „Jo a dost.“  

Jak jsi na to reagoval? „V ětšinou jsem řekl, že se mi to nelíbí a dál jsem to nechal na 

nich, jak se budou chovat. Ale bylo to nepříjemné.“ 

Co tvůj společenský život, vztahy, plánování budoucnosti? „M ěl jsem už známosti, 

ale jak se dozvěděly, že jsem vyrůstal v DD, tak se jim to znelíbilo a bylo po všem. Tak 

snad se ta pravá najde časem!“ 

Žiješ u otce, přispíváš tátovi na nájem a jídlo? „To jo, dávám na nájem i na kuchyň.“  

Dovol mi se zeptat. Podle všech informací se k vám vrátila máma po 15-16 letech, 

jak se na to koukáš ty? „Je to tak. V roce 2012 měli tady soud a byli tam oba, máma 

i táta a k našemu překvapení se domluvili, že by zase spolu žili.“ 

Jak jsi na to reagoval? „No nebylo mi to jedno, nechápal jsem, ale ať si táta dělá, co 

chce, vždyť když chce zažít opět to, co bylo, tak ať.“  

Máma přivedla i další sourozence, dvě malé sestry, co na to ty?„No sestry, to jsou její 

děti, mně nevadí. Jedna je chytřejší, druhá pomalejší, ale hlavně jsou moc rozmazlený 

a nevychovaný. Jinak mám další sourozence.“ 

Kolik vás přesně je? „Asi 8.“  

Chtěla bych se tě zeptat, kdyby se dal vrátit čas, kde bys chtěl vyrůstat, v DD nebo 

u táty? „Ur čitě v DD.“ 

U táty ne? „Ur čitě ne.“ 

Takže ty máš hezké vzpomínky na DD? „Ano.“  

V posledních letech se hodně mluví o rušení dětských domovů, jaký máš pohled na 

to ty, byl bys pro? „Ne, do domova se dostávají děti čím dále tím více s problémy, ty by 

nikdo nechtěl. Kdo by si taky vzal dítě, které krade? Vždyť co jsem tady byl, tak bylo víc 

takových, co už měly nějaké podmínky. Ty by snad nikdo nechtěl. Tak pro ty tady ten 

domov musí být.“ 

A co kojeňáky? „Tak tam jsou malé děti a je spousta lidí, co nemůžou mít děti, ty by 

mohli dát do rodin a ještě by se daly vychovat dle vlastního obrazu.“ 
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tab. č.1 Kam šli respondenti po odchodu z DD 

Informant / v ěk Věk při odchodu Kam šel po odchodu 

Berta            27    20     dům na půl cesty 

Michal         27    18     ubytovna 

Soňa            18    18     azylový dům 

Andrea         24    18     ubytovna 

Jarka            27    18     k matce 

Iveta            27    19     startovací byt 

Míša            27    20     ubytovna 

Leon            20    18     ubytovna 

Kačka          20    18     ubytovna 

Jára              22    19      k otci 

 

 

tab.č.2 Nejvyšší dosažené vzdělání dětí, které opustili v den zletilosti DD 

Informant Nejvyšší dosažené vzdělání 

Berta OU 

Michal základní 

Soňa neukončené základní vzd. 

Andrea základní 

Jarka základní 

Iveta OU 

Míša SOU 

Leon základní 

Kačka základní 

Jára OU 
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tab. č. 3 Aktuální místo pobytu respondentů 

Informant Aktuální druh bydlení 

Berta ubytovna 

Michal ubytovna 

Soňa byt 

Andrea byt 

Jarka byt 

Iveta ubytovna 

Míša ubytovna 

Leon ubytovna 

Kačka ubytovna 

Jára byt 

 

tab. č. 4 Aktuální zaměstnání dotazovaných respondentů 

Informant Aktuální zam ěstnání 

Berta bez zaměstnání 

Michal bez zaměstnání 

Soňa MD 

Andrea pečovatelka 

Jarka MD 

Iveta bez zaměstnání 

Míša montážní dělník 

Leon bez zaměstnání 

Kačka MD 

Jára security 
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tab. č. 5 Aktuální dluhy respondentů 

Informant Dluhy 

Berta menší obnos 

Michal menší obnos 

Soňa 0 

Andrea 0 

Jarka 0 

Iveta menší obnos 

Míša Leasing (auto) 

Leon menší obnos 

Kačka menší obnos 

Jára 0 

 

 

 

tab. č. 6 Kontakt respondentů s jejich biologickou rodinou 

Informant Kontakt s rodinou 

Berta občas se sestrou 

Michal s bratry 

Soňa ano 

Andrea ano 

Jarka ano 

Iveta občas telefonicky 

Míša ano 

Leon ano 

Kačka ano 

Jára ano 
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Shrnutí 

V mé bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit se na děti, které opustily brány 

domova, buď po dovršení plnoletosti anebo po ukončení studia. Děti odcházely vesměs 

zpátky do rodin nebo si vybraly z možností, které jim nabízí stát, buď dům na půl cesty 

anebo ubytovny, kde se dětem z jejich financí zaplatí měsíc pobytu. U všech dětí se 

dětský domov snaží zajistit nejen bydlení, ale i práci. Je jen na dětech, do jaké míry si 

nechají poradit, do jaké míry berou vážně naše slova a to, že život je takový, jaký si ho 

uděláme, jak si ho utvoříme. Že práce a pravidelné zaměstnání nám dává možnosti 

kvalitního a plnohodnotného života. Navíc ony to mají ztížené ještě takovými 

okolnostmi, jako je nálepkování dětí, které vyrůstaly v dětském domově, předsudky 

společnosti apod. Na to, že to v životě nebudou mít lehké, je připravujeme od začátku 

jejich pobytu v domově. Některé děti k nám přicházejí z rodin, kde selhal lidský faktor. 

Přestal fungovat model rodiny a jeden anebo i oba rodiče přestali plnit svoje povinnosti. 

Je těžké těmto dětem vysvětlit, že to, co viděly u svých nefunkčních rodičů, není to 

správné fungování rodiny, že to není běžné, ale jak jim ukázat ten opravdu správný 

model? I přes všechnu snahu a lásku dětský domov také nemůže ukázat, jak by to mělo 

v normální rodině vypadat, jak funguje. 

Ke zkoumání života odchozích dětí jsem si vybrala ty, které osobně znám. Byla 

jsem s nimi v kontaktu při jejich pobytu v dětském domově a i při jejich odchodu odsud. 

Při zkoumání jejich životů jsem pokládala otázky, které mi kvalitně a jasně poukázaly na 

jejich život, trápení, štěstí nebo i patálie. Někteří prošli možná peklem, někteří vazbou, 

vězením, někteří měli zatím to štěstí, že se požádali včas o pomoc anebo se vrátili ke své 

rodině.  

Ke zpracování své práce jsem si vybrala deset dětí, pět děvčat a pět chlapců. 

Jejich osudy jsou někdy stejné, někdy odlišné. Některé děti byly spolu v domově stejnou 

dobu, některé jsou sourozenci a některé žijí spolu. Jejich pobyt v DD byl odlišné délky, 

přišly v jinou dobu, z různých poměrů, s jinou minulostí. Z deseti dětí je osm Rómů, 

z toho čtyři bychom jejich zjevem zařadili mezi bílé. Moje otázky se zaměřovaly nejen 

na to, jak nyní žijí, ale i k minulosti. Podle mě je dobré vědět, z jakého prostředí pochází, 

tak abychom si vytvořili představu o tom, jaké mají představy o tom, jak by to fungovat 

nemělo, zda jim to přišlo nefungující. Musím říci, že všechny rády a ochotně mluvily, 

rozhovořily se mnohem více, byly rády, že se někdo zajímá o to, čím si prochází. Mimo 

záznam zmínily spousty dalších událostí z jejich života, ale na jejich žádost jsem 
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neuvedla vše, to podstatné si myslím, že zaznamenáno je. Dvě z dětí souhlasily 

se zveřejněním hlasové nahrávky. 

Při rozhovoru jsem také zkoumala, ale dál při přepisování rozhovorů neuváděla, 

jak jsou na tom zdravotně. Zda a kam chodí na prohlídky nebo kde vyhledávají zdravotní 

služby. Překvapivě jsem zjistila, že až na tři děti všichni mají své lékaře. Zubní ordinaci 

navštěvují tak jednou v roce, anebo při potížích. Děvčata chodí pravidelně na 

gynekologické prohlídky a malá Vaneska má svou dětskou lékařku. Takové zjištění mě, 

musím otevřeně říci, překvapilo, i vzhledem k tomu, že někteří svým vzhledem 

připomínali spíše zanedbaného bezdomovce. To, že těmto dětem chybí rodinné, nějaké 

pevné zázemí, bylo jasně čitelné z jejich očí. Možná to bylo tím, že jsou mi tak blízké 

a nejsou mi lhostejné, ale něco mi říkalo, že ač říkaly to či ono, u nás v DD měly to, co 

jim teď chybí, lidi co o ně měli zájem, skoro rodinu. Jejich hlas se chvěl, zastesklo se jim 

po domově, často se někam zahleděly a vzpomínaly na čas v DD. 

Jsou tací, co si stačili založit rodinu, jsou tací, co byli na vrcholu a spadli. Jsou 

tací, co byli dole, ale uměli se postavit a jsou i tací, co jsou stále na dně. V tvářích těch, 

co sami sebe označili za zklamání a svůj život za nicotný, byl smutek. Nedokázali říci, co 

by je těšilo, co by je hnalo dopředu, co by je posunulo alespoň o krok dál.  

Někteří se přiznali, že se bojí založit rodinu, že se bojí mít vztah, že strach z toho, 

že selžou, že si nevěří, podporuje i přístup společnosti. 

 Tato práce mě přivedla k tomu, abych se ještě více zajímala o děti, které opustily 

naše brány. Ke snaze více a delší dobu mapovat jejich osudy, jejich cesty životem. 

Možná nemají nikoho, komu by se mohly se svým trápením svěřit. Já vím, existuje 

spousta organizací, které jsou tady těmto dětem na pomoc v začátcích jejich 

samostatného života, ale je to to, co tyto děti potřebují? Co když se těmto lidem nechtějí 

svěřovat a také proč? Neznají je. Nejsou to lidé, kteří je vychovávali, nejsou to ti, co se o 

ně starali, když byly nemocné, slabé, smutné, bez lásky a opory rodiny. Co když ještě 

několik let po odchodu z dětského domova potřebují nás. Nás, co jsme byli u nich, když 

je sužovaly horečky, když je něco trápilo, bolelo. Přece my jsme byli ti, kterým řekly 

o svých prvních láskách, o úspěchu či vylomeninách, o trablech anebo o průšvizích.  

Při psaní této práce jsem si položila otázku, zda by mohly být děti po odchodu 

z DD někdy šťastné, trvale šťastné. Například dívka, která šest let fungovala a stačil 

jeden neúspěch, jeden chybný krok a nastal hluboký pád. Pád až na dno společnosti. Čím 

to je, že se tak lehce vzdají? Proč nejsou schopné ustát tyto komplikace? Také si 
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pokládám otázku, proč se tato dívka neobrátila na nás? Vždyť když fungovala, 

pravidelně dávala o sobě vědět a najednou konec? Co ji vedlo k tomu, aby to vzdala? 

Pořád opakovala, že si to zaslouží, ale proč? V čem se tyto děti cítí vinny? Proč jsou tak 

smířené s nepříliš šťastným osudem? 

Mám potřebu hledat odpovědnost u mě, u nás tet a strejdů v domovech. Neudělali 

jsme někde chybu? Nebo naše společnost? Měli jsme právo dát těmto dětem model skoro 

normální rodiny, vzorce průměrného českého občana, vyžadovat a mít pravidla 

normálních rodin? Ony samy převážně pochází z jiné komunity, mají jiné hodnoty, a 

když odcházejí, snaží se o něco, co v jejich v příbuzenstvu není časté, někdy ani žádoucí. 

Vedli jsme je ke zvnitřnění hodnot uznávaných společností, ale už jsme se nezabývali 

otázkou, jaké hodnoty má jejich etnikum. Jestli chtějí náš model žití, jestli znají někoho, 

kdo tak žije. Teď v dospělosti možná mají problém se začlenit. Kdo se ptá, jestli chtějí to, 

nebo to. Prostě existuje cesta pravá nebo levá a to je vše. Musí si vybrat. Neumějí žít ani 

s minoritou, protože jsme do nich tloukli styl života, normální pro většinovou společnost, 

bojí se, že zklamou.  

Děti, které jsem navštívila a vedla jsem s nimi rozhovor, nepožádaly o žádnou 

pomoc, i když jsem jim nabízela pomoc materiální, odbornou anebo alespoň teplé jídlo. 

Jediné co neodmítly, byla káva nebo nějaký ten nealkoholický nápoj. Byla jsem ráda, že 

je vidím a dle rozzářených očí a úsměvů si myslím, že i ony rády viděly mě. Alespoň 

někomu se mohly svěřit s jistými věcmi, které jsem v mé práci slíbila nezveřejňovat. 

Výpovědi, které byly pro výzkum důležité, jsou zaznamenány, věci, které chtěly říci 

pouze mně, řekly až po vypnutí diktafonu. Byly to věci soukromé, chtěly znát můj názor, 

jak bych se zachovala v určitých situacích já. Co jsem mohla, to jsem poradila, zasmáli 

jsme se, nebylo daleko ani k pláči, vzpomínali jsme na chvíle v domově. Na to, jak mě 

několikrát „přepekly“, jak jsme nepřišli na některé jejich skrýše, kam dávaly své cigarety 

nebo i od koho a za co braly ranní moč, než jsme provedli testy na marihuanu. No 

překvapily mě, ale také prozradily, kde všude mám hledat v domově, kdyby něco. 

Skupinku dětí, které začaly moc špatně, s prostitucí a nakonec se vypracovaly 

k tomu, že dnes se pyšní svými potomky, považuji za úspěšné a silné. Žijí spořádaný 

život, mají zázemí, setkávají se s ostatními členy rodiny a drží pohromadě. Jsou to 

například zmiňované sestry, které spolu přišly do domova, spolu přešly do pasťáku a také 

spolu začínaly v nočním klubu. Jedna i druhá mají dnes své partnery, navštěvují své 

bratry v domově, berou je na víkendy, dovolené, svátky. Jedna žije v místě dětského 
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domova, druhá v Německu. Udělaly vše proto, aby  svým dětem vytvořily harmonickou 

rodinu. Nejsou na nikom závislé, jsou schopny samostatného života.  

Jsou tu také děti nerómské, které se vrátily ke svým rodičům. Žijí spořádaný 

život, chodí do práce, vydělávají. Společensky se zapojují a navazují kontakty 

s vrstevníky. Nemají strach, že by selhaly a ani o to, zda budou mít práci nebo ne. Jsou si 

jisté ve svých rozhodnutích. 

Poslední malou skupinku tvoří nově vzniklá rodinka. Tady mé jistoty nejsou tak 

stoprocentní ohledně dítěte. Matka je jistější, zodpovědnější, pracovitější, ale je hodně 

ovlivnitelná svým partnerem, možná patologicky zamilovaná, protože muž by neměl 

pouze pomáhat ženě v práci, sám by měl zajistit svou rodinu. Nemám moc dobrý pocit, 

co se budoucnosti dítěte týče, spíš si myslím, že dříve nebo později se tato rodinka 

rozpadne díky selhání rodičů anebo že dívka opět otěhotní a dostanou se do kolotoče se 

sociálními dávkami apod. 

Při rozhovorech jsem také zjišťovala, co očekávali od dospělého života a jaká 

byla realita. Jak byli připraveni, zda je společnost nebo dospělí překvapili? Všichni se 

shodli v tom, že je až krutě překvapila tvrdá realita života. Nebyli připraveni na tak těžké 

začátky. Postarat se o určité dokumenty, vypsání různých formulářů a vyřizování 

dokumentů anebo evidování se někde v podnicích bylo kolikrát nad jejich síly a než by si 

řekli o radu nebo o pomoc, tak to vzdali. Možná i to vedlo k některým pádům, postupně 

ztráceli víru ve své schopnosti, víru v sebe sama. Nebyli schopni postarat se sami o sebe. 

Ano, stát dává dětem odcházejícím z dětského domova finanční podporu, ale také 

je to odstupňováno lety a chováním dětí. Ti, co jsou v DD déle než osm let a mají 

ukončenou střední školu, těm náleží plná taxa ve výši 15 tisíc Kč. Ti co jsou v DD kratší 

dobu, bez ohledu na to zda mají rodinu nebo ne, mají hmotnou pomoc nižší, dva až osm 

tisíc, ale pozor. Musí mít dokončené vzdělání, nesmí mít dítě, dluhy a další finanční 

pohledávky vůči DD. 

Je tato pomoc dostačující? Neměl by se stát starat lépe, vymyslet něco, co jim 

pomůže? Nabízí těmto dětem dům na půl cesty, ale pobyt je opět podmíněn takzvanými 

pravidly. Nikdo se neptá, jestli to těm již dospělým dětem vyhovuje nebo ne. Podle 

výpovědí dětí jim tento pobyt nevyhovuje. Chtějí žít dle vlastních představ a to tady 

nemůžou, je tam daný řád, pokyny a mnohdy i práce. Podle mého názoru potřebují tyto 

děti trochu prostoru, dejme jim šanci někde bydlet, ale ponechejme jim výběr práce, 

jejich realizaci v životě. Tolerujme jejich sny, přání, umění a kulturu, ať tvoří, ať se učí 
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žít samostatně, ale taky je hlídejme a veďme a směřujme je k tomu, aby se správně 

rozhodovaly.  
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Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit život dětí po odchodu z dětského 

domova. Délka jejich svobodného dospělého života se liší, stejně tak jako se liší délka 

jejich pobytu v domově. Cesta, kterou se rozhodly se ubírat, se možná zdá být 

jednoduchou pro nás, co jsme se nepotýkali s tak složitými začátky jako děti z dětského 

domova, které mají život bez pevného zázemí. Děti dostanou nějakou finanční pomoc, je 

jim poskytnuta pomoc i při zajišťování ubytování a hledání práce. Až na pár výjimek si 

většina z dotazovaných zvolila samostatný život bez pomoci jiných a hlavně bez návratu 

do vlastní rodiny. Ale kdo, jak a s jakým výsledkem se zařadil do běžného života, do 

společnosti, už tak pozitivní a běžné není. Dozvěděli jsme se, že ačkoliv začátek 

samostatného života vypadal slibně, obtížnost života a náročné situace přispěly k pádu 

nejednoho dítěte.  

Kdo z nás si dokáže představit situaci a vžít se do ní, kdy je na světě jen a jen on 

sám, bez rodiny, opory, útočiště? Rodina je základ státu, rodina nás tvoří, dělá z nás to, 

čím jsme, v harmonické rodině raší štěstí samo od sebe, tyto citáty mají svůj smysl. Proto 

nám teoretická část zdůrazňuje, co rodina je, co správně fungující rodina dítěti nabízí, jak 

moc dítě ovlivňuje a čím si děti, které jsou odebrány z rodiny, musí projít, co to v nich 

může vyvolat, způsobit. Soudržnost členů rodiny vede každého jedince k jistotě. Má se 

o koho opřít, komu se svěřit, kam jít hledat pomoc v nouzi, s kým se radovat anebo sdílet 

smutek. Všichni mnou dotazovaní se snažili a stále snaží někam se zařadit, někam patřit. 

Netouží stát se členy původních rodin, chtějí mít svou vlastní. Bývalé děti z našeho DD, 

které zatím nedokázaly vytvořit novou rodinu, se spojily a žijí vedle sebe, jako když 

vyrůstaly v dětském domově.  

Jistota, bezpečí, láska, radost, ale i smutek jsou dennodenně součástí našeho 

života, nevyhneme se dobrému ani zlému. Z výpovědí dětí, dnes již samostatně žijících, 

jsem neslyšela žádné výtky týkající se dětského domova, spíše si povzdechly, zasnily se 

a se životem v DD spojily hezké chvíle, vzpomínky. V jejich očích se mihla radost 

i smutek, úšklebek na tváři, ale žádné výčitky na organizaci. Jejich výčitky byly 

směrovány spíše vůči jejich primární rodině, která nechala situaci zajít tak daleko, že jí 

děti museli odebrat, že mnohdy jsou na tom stejně jako rodiče, protože oni sami je 

k tomu v podstatě donutili.  
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Chtěla bych touto prací poukázat na potřebu větší tolerance k těmto mladým 

dospělým, aby se společnost, která rozhoduje o žití v rodině nebo mimo ni, více zaměřila 

na skupiny dětí, které dětské domovy opouští. Stačí jim opravdu to málo, co jim stát 

dává?  

Otázkou je, zda to, co jim dáváme, je správné. Společnost uznává určitý model 

rodiny, je to psáno také v odborné literatuře, učí se to ve škole, očekává se to. Ale děti, 

které jsou přijímány do ústavní výchovy, mají mnohdy zažité jiné vzorce chování 

a model rodiny. Snažíme se o jejich začlenění do společnosti, o zažití si společensky 

uznávaných pravidel, ale tyto děti nikdy nebudou přijímány společností tak, jako děti 

z běžných rodin. Jen v teoretické a hrubé podobě se v dětském domově učí rádoby 

běžnému rodinnému životu. Podle mého názoru bychom mnohem více měli hovořit 

s dětmi o tom, co je v životě důležité, jak by běžný den měl vypadat, jak je nutné naučit 

se režimu, protože v dospělosti je nutné chodit do práce a platit nájem, zařizovat úřady, 

ale zároveň jim ponechat volnost v tom, jak budou slavit narozeniny a svátky, zda budou 

při obědě sedět u stolu apod.  

V praktické části je zapojena i otázka zrušení dětských domovů. Ačkoliv je to 

hezká představa, že děti budou v pěstounské péči, což je nejblíže opravdové rodině, 

domníváme se, že je to utopie. Děti budou u pěstounů jak na běžícím pásu, jak se u nich 

má vyvinout řádný pevný vztah, to by přece náhradní rodiče nesmírně vyčerpalo. 

Otázkou je také, kdo si vezme problémové romské dítě, se sklony k agresivnímu chování 

nebo s poruchou učení, s nižším IQ? Není to náhodou snaha ušetřit na financích? Přece 

jen, pěstouni tolik neutratí a budou se po 18 letech muset nějak o dítě postarat, tedy stát 

se to domnívá. Děti, které opustily dětský domov, se učily hospodaření, normám 

společnosti, běhu pracovního dne, ale to společnost je nepřijala, oni se do ní mnohdy 

neřadí, nemají s ní dobré zkušenosti. Většinou si tyto děti nesou nějaké trauma, mají 

nějaké poruchy, sklony být volní a svobodní, nechtějí se nechat omezovat společenským 

chováním, bývají impulsivní a předpokládají, i na základě vlastní zkušenosti, že je 

společnost stejně nepřijme. 

Jak jim tedy více pomoci, jejich adaptaci, aby neskončily na podpoře, na drogách 

či si nevydělávaly prostitucí? Dle mého názoru je to o lepší komunikaci, přijetí dítěte, 

omezení komunikace s problémovými rodiči, větší podpoře studia a chování, větší 

zaměřenosti na život dětí po odchodu a také sankce, pokud dítě něco poruší. 
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Přílohy 

Záznamy dvou rozhovorů jsou přiloženy k CD s bakalářskou prací.  


