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Anotace
Diplomová práce se zabývá problematikou školní úspěšnosti klientů dětských domovů z 

pohledu českých i zahraničních odborných studií a z pohledu samotných klientů a vychovatelů 

v dětských domovech. Práce zahrnuje výsledky kvalitativního šetření realizovaného technikou 

polostrukturovaných hloubkových rozhovorů, analyzovaných s využitím postupů zakotvené 

teorie. 

Cílem výzkumu bylo zjistit na základě výpovědí současných i bývalých klientů dětských 

domovů a tamějších vychovatelů, jaké faktory mají největší vliv na úspěšné studium klientů 

dětských domovů v rámci sekundárního a terciárního vzdělávání, a vyvodit z toho poučení pro 

pedagogickou práci. Z výsledků vyplynulo, že z pohledu obou stran je zpravidla pozitivním 

faktorem délka výchovného působení („vytváření společné cesty s vychovatelem“) v dětském 

domově a negativním faktorem vliv původní, biologické rodiny a kontakt klienta s ní. Klienti 

dětských domovů přikládají výrazně větší, až zásadní pozitivní význam přátelskému vztahu s 

vychovatelem a  jeho  empatii  s  důrazem na  vzájemnou  důvěru  a  prostor  ke  svobodnému 

rozhodování klienta. Vychovatelé oproti tomu přičítají větší pozitivní vliv své systematické 

pedagogické  práci  –  zejména  důrazu  na  důslednost  v  plnění  školních  povinností  nebo 

spolupráci s třídním učitelem. Vychovatelé mnohdy nedoceňují význam svobody a osobního 

přátelského vztahu a  nedostatečně  s  nimi  pracují  jako s  výchovnými prostředky;  nevěnují 

motivaci klientů dostatečnou cílevědomou a záměrnou reflexi. 
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Abstract
In  this  thesis,  the  issue  of  school  success  of  clients  from children's  homes  from the 

perspective of the Czech and foreign studies and from the perspective of clients and carers in 

children's homes is studied. Work includes results of a qualitative survey, which was made by 

the technique of semi-sctructured in-depth interviews, analyzed by using grounded theory.

The aim of the research is to examine on bases of  the statement of current and former 

clients of children's homes and their carers, which factors have the greatest impact on client's 

success in the educational process within the frame of secondary and tertiary education and 

make this a guidance for pedagogical work. Results show that from the perspective of both 

sides, length of educational influence in children's home is generally considered as a positive 

factor („making mutual pathway with the carer“). Influence of the biological family members 

and client's contact with them is considered as a negative factor. Children's home clients attach 

much greater positive importance to amicable relationship with their carer and his empathy 

with the emphasis  on mutual trust.  Also space for client's independent decision making is 

essential.  Carers,  on  the  other  side,  attribute  greater  positive  impact  to  their  systematic 

pedagogical  work  –  especially  the  emphasis  of  consistency  in  fulfilling  school  duties  or 

cooperation with the class teacher.  Carers often underestimate importance of  freedom and 

friendly personal relationship. They inadequately use them as educational instruments and they 

do not pay enough attention to client's motivation and do not give them purposeful reflection.
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Úvod
Podle současných i starších výzkumů dosahují mladí dospělí, kteří strávili své dětství nebo 

jeho část v zařízeních ústavní výchovy, nižšího vzdělání, mají také nižší vzdělanostní ambice 

(sebevědomí) a během studia se jim dostávalo menší podpory v učení (Myšková et al., 2015; 

Langmeier & Matějček, 2011; Stančíková, 1991; Škoviera, 2007; Martin & Jackson, 2002). 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy eviduje z celkového počtu 4260 klientů dětských 

domovů  pouze  63  vysokoškolských  studentů  (MŠMT,  2016).  Myšková  (2015)  uvádí,  že 

zhruba 78 % mladých dospělých se zkušeností s pobytem v zařízení ústavní výchovy skončí se 

vzděláním bez maturity. Podobná čísla uvádějí i zahraniční studie (Jackson, 1994). Vzhledem 

k tomu, že úspěch ve vzdělávání je považován za jeden z klíčových faktorů životní úspěšnosti, 

pokusíme se v této práci popsat faktory na straně dětského domova, které úspěšné studium 

podporují. Diplomová práce je koncipována jako teoreticko-empirická.

V teoretické části práce se věnujeme problematice prostředí dětského domova a jeho vlivu 

na školní  úspěšnost klientů.  Prostředí  rozdělujeme ve shodě s  Krausem (2001) na stránku 

materiální a sociálně-psychickou do níž zahrnujeme vychovatele, klienty, biologické rodiny 

klientů  a  jejich  vzájemné  vztahy  a  interakce.  Těžištěm  teoretické  části  práce  je  analýza 

současných i starších studií, které se zabývají školní úspěšností dětí umístěných v českých i 

zahraničních zařízeních náhradní výchovné péče. 

Empirická část práce nabízí výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit 

1)  jakým faktorům připisují  svoji  školní  úspěšnost  mladí  dospělí,  kteří  vyrůstají  nebo 

vyrůstali  v  dětském domově a  kteří  studují  na  střední  škole  s  maturitou  nebo na vysoké, 

případně vyšší odborné škole;

2) jakým faktorům připisují tuto úspěšnost pedagogičtí pracovníci těchto zařízení;

3) v jakých aspektech se názory vychovatelů a klientů dětských domovů shodují a v jakých 

se odlišují.

Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s šesti 

klienty  dětských  domovů  a  s  šesti  vychovateli  počátkem  roku  2016.  Získaná  data  byla 

analyzována  kvalitativně  za  využití  postupů  zakotvené  teorie.  V  závěru  této  práce  jsou 

formulována doporučení pro zlepšení stávající praxe. 
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TEORETICKÁ ČÁST

1 Prostředí dětského domova a jeho specifika
V  lidské  společnosti  vždy  existovaly  a  existují  určité  jevy,  které  jsou  v  rozporu  se 

společenskými  cíli  a  úlohami  –  jevy,  které  jsou  nenormální  nebo  všeobecně  nežádoucí, 

označujeme  za  sociálně  patologické,  neboť  nemají  dopad  pouze  na  jedince,  ale 

zprostředkovaně i na celou společnost (Vykopalová, 2002; Fischer & Škoda, 2009). I v České 

republice  existují  rodiny,  které  se  dostatečně  nestarají  o  své  děti  a  neplní  rodičovské 

povinnosti. A právě z takových rodin pocházejí klienti, kterým se poskytuje náhradní rodinná 

výchova v ústavních zařízeních. Jedním z typů takových zařízení jsou dětské domovy, kterým 

se budeme následně věnovat. 

Děti jsou umisťovány do tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu, který může nařídit 

ústavní výchovu, jestliže jsou  „výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,  

anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem 

dítěte,  anebo  jsou-li  tu  vážné  důvody,  pro  které  rodiče  dítěte  nemohou  jeho  výchovu  

zabezpečit.“ Soud tak učiní zejména tehdy, když dříve učiněná opatření nevedla k nápravě (§ 

971 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Dětský  domov  zajišťuje  výkon  ústavní  výchovy  dětí,  které  nemají  vážnější  poruchy 

chování1. Zpravidla jsou zde umístěné děti od 3 do 18 let (§ 12 zákona č. 109/2002 Sb. o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních; dále jen zákon o 

VÚV). Zákon však umožňuje setrvat v dětském domově mladým dospělým až do věku 26 let 

(§ 2 odst. 6), na základě tzv. smlouvy o dobrovolném pobytu, pokud se soustavně připravují na 

budoucí povolání.

Primárně  se  budeme  v  této  práci  zabývat  problematikou  školní  úspěšnosti  u  klientů 

dětských  domovů  v  rámci  sekundárního  a  terciárního  vzdělávání  a  faktorům,  které  tuto 

úspěšnost  ovlivňují.  Výchova  a  vzdělávání  se  vždy odehrávají  v  nějakém prostoru,  který 

člověka obklopuje a s nímž je ve vzájemném působení – tento prostor můžeme ve shodě s 

Krausem (2001) označit jako prostředí, a může působit jak pozitivně, tedy v souladu s našimi 

výchovnými cíli, tak negativně. Vzhledem k tomu, že řada výzkumných studií (Ptáček et al., 

2011;  Martin  &  Jackson,  2002;  Matějček,  1994)  označuje  prostředí  za  jeden  z  hlavních 

faktorů, které školní úspěšnost klientů dětských domovů ovlivňují, pokusíme se v této kapitole 

1 O umístění  dítěte  do konkrétního  zařízení  ústavní  výchovy rozhoduje  na  základě  komplexního  vyšetření 
příslušný diagnostický ústav, v němž dítě pobývá 8 týdnů před samotným umístěním do dětského domova. 
Blíže o činnosti diagnostických ústavů pojednává § 5 – 9 zákona o VÚV.
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tento vliv objasnit a podrobněji popsat; v této souvislosti považujeme za vhodné rozlišit  v 

rámci prostředí dětského domova stránku materiální a sociálně-psychickou. 

1.1 Materiální stránka prostředí dětského domova
Materiální (neboli věcnou a prostorovou) stránku prostředí můžeme charakterizovat tím, 

jaký prostor dané prostředí vymezuje, jaké materiální či přírodní faktory se v něm vyskytují – 

například vybavení nábytkem, umístění dětského domova v zástavbě apod. (Kraus, 2001). V 

této podkapitole se zaměříme na problematiku materiálního zajištění klientů dětských domovů 

a na problematiku umístění samotných zařízení. 

Dětský domov poskytuje svým klientům především  plné přímé zaopatření (§ 2 odst. 7 

zákona  o  VÚV),  zejména  pak  stravování,  ubytování,  ošacení,  učební  potřeby a  pomůcky, 

úhradu nákladů na vzdělávání, úhradu nákladů na lékařskou péči, kapesné, úhradu nákladů na 

dopravu do sídla školy apod. Těmito způsoby tedy dětský domov saturuje zejména materiální 

potřeby svých klientů a tím zprostředkovaně i potřebu bezpečí a jistoty. Plné zaopatření tak 

můžeme  ve  shodě  s  teorií  potřeb  Abrahama  Maslowa  považovat  za  předpoklad  a  faktor 

podporující úspěšné studium, neboť je známo, že teprve tehdy, je-li nižší potřeba uspokojena, 

může dominovat potřeba vyšší, kterou je i potřeba vzdělání (Plháková, 2003). 

Musíme však upozornit i na problematiku nadměrného uspokojování materiálních potřeb 

klientů dětských domovů, na kterou poukazuje řada autorů u nás i v zahraničí  (Matoušek, 

1999;  Škoviera,  2007;  Pacnerová  &  Kupcová,  2012;  Veřejný  ochránce  práv,  2011).  Děti 

přicházejí  do  ústavního  zařízení  velmi  často  z  prostředí,  ve  kterém  tyto  potřeby  nejsou 

dostatečně  uspokojeny.  Během  pobytu  v  dětském  domově  se  dítě  setká  víceméně  s 

nadstandardními materiálními podmínkami,  které si  stěží  může dovolit  průměrná česká 

rodina – drahé hračky, oblečení, informační technologie, zahraniční zájezdy několikrát do roka 

od  sponzorů  apod.  Snaha  nahradit  blízké  vztahy  a  chybějící  funkční  rodinu  materiálními 

požitky má negativní následky – hodnotový žebříček těchto dětí se deformuje, svých věcí si 

neváží, nemají k nim vybudovaný vztah (Škoviera, 2007;  Pacnerová  & Kupcová, 2012). V 

praxi jsme se tak setkali s klientem dětského domova, který svůj mobilní telefon několikrát do 

roka ztratil a vždy mu byl dán ze strany instituce a sponzorů nový. Klienti si tak vytvářejí jistý 

obraz  toho,  že  co  chci,  mohu  „zadarmo“  dostat;  velkorysé  dary  totiž  nejsou  podmíněny 

žádnými výsledky, což z výchovného hlediska považujeme za chybné. 

Škoviera (2007) upozorňuje na to, že problém je nejviditelnější ve chvíli, kdy dítě opouští 

dětský domov a vrací se do své původní rodiny, kde takové materiální zajištění nemá, zároveň 

nemá ani  jinou podporu – tato  situace může klienty frustrovat.  Nutno dodat,  že  jakákoliv 
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lidská potřeba by měla být vždy uspokojena s mírou, známé přísloví „všeho moc škodí“ je zde 

na místě. 

S touto problematikou souvisí také otázka respektování práva na soukromí, tak jak na ni 

poukazuje závěrečná zpráva veřejného ochránce práv z roku 2011 ze systematických návštěv v 

ústavních zařízeních. Především by měla být zařízení nízkokapacitní a měla by se co nejvíce 

podobat  prostředí  rodiny –  jenom  malé  ústavy  mohou  zajistit  ideální  stav  respektování 

soukromí svých klientů – zejména umožnit dítěti „být sám“. Veřejný ochránce práv (2011) 

označuje  stavebně-technický stav některých objektů jako nevyhovující  (nevhodné průchozí 

pokoje,  velké  zámecké  místnosti  rozdělené  na  menší  pokoje  přepážkami,  bezpečnostní 

pojistky na  všech  oknech  aj.),  zdaleka  se  nepodobající  běžné  domácnosti.  Podobný cíl  si 

stanovilo  Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  (MŠMT)  ve  svém  metodickém 

pokynu,  kde  stanovilo  následující  standard  kvality  prostředí  výkonu  péče:  „Prostorové  

uspořádání a vybavení zařízení se podobá fungování běžné domácnosti v míře přiměřené typu  

zařízení a potřebám dětí a poskytuje dětem příležitosti k osvojení si dovedností spojených s  

chodem domácnosti“ (MŠMT, 2015, s. 11).

Z výše uvedeného vyplývá,  že  vybavení  místností  jakož i  materiální  zabezpečení  silně 

ovlivňuje  psychickou  pohodu  dětí  (srov.  Matoušek,  1999),  která  je  jistě  důležitým 

předpokladem pro školní úspěšnost, ať už v sekundárním, nebo v terciárním vzdělávání. 

Dalším  problémem,  který  souvisí  s  materiální  stránkou  dětského  domova,  je  jeho 

izolovanost od okolního světa – na tento problém poukazuje i veřejný ochránce práv (2011). 

Budovy ústavních zařízení se nacházejí často v odlehlých částech měst, případně v malých 

obcích  mimo  běžnou  zástavbu  (například  budovy  starých  zámků).  Vzdálenost  ústavního 

zařízení od většího města hraje významnou roli zejména při rozhodování o tom, na kterou 

střední školu bude dítě umístěno. Z praxe máme potvrzeno, že umístění dětí na internát, v 

případě  že  je  vybraná  škola  příliš  daleko,  je  světlou  výjimkou,  ředitelé  dětských domovů 

vyhodnocují tuto situaci jako rizikovou a často se hájí nedostatkem finančních prostředků na 

dojíždění. V tomto ohledu souhlasíme s tvrzením Matouška (1999), který dodává, že pokud 

má dítě možnost navštěvovat školu v jiném městě a opustit tak prostředí, které zná (nejenom 

ústavní zařízení, ale i přilehlé okolí a systém jako celek), je to po všech stránkách výhodnější. 

Ostatně na podobném principu fungují v dětských domovech tzv. startovací byty, které jsou 

mnohdy vzdálené od dětského domova několik kilometrů a klienti si v nich „hospodaří“ úplně 

sami jen s částečným dozorem (Veřejný ochránce práv, 2011). 
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Častým problémem, který souvisí s izolací ústavních zařízení, je i počet dětí z dětského 

domova, který dochází do nejbližší základní školy – vzhledem k tomu, že jsou domovy velmi 

často umístěny v malých obcích (nejsou výjimkou obce pod 200 obyvatel), je častým jevem 

situace, kdy je v jedné třídě hned několik dětí z dětského domova – daná škola se pak stává 

nepopulární pro rodiče budoucích prvňáčků a ti raději dovážejí své děti do vzdálenější školy. 

Je to tedy především výzva pro učitele, aby dovedli s takto heterogenní třídou pracovat – na 

podobný problém poukazuje i Matoušek (1999) ve své publikaci Ústavní péče. 

Ve shodě s Krausem (2001) můžeme říci, že materiální stránka prostředí dětského domova 

může chování jeho klientů věcně podpořit, nebo chování přímo formovat. Například  bude-li 

mít dítě přirozený zájem o vzdělání, jistě ho podpoří prostředí, ve kterém bude mít klid na 

přípravu do školy a ve kterém bude přístup k internetu, případně k různým publikacím apod., 

například úzce účelový prostor. Z vlastní praxe můžeme zmínit nejmenovaný dětský domov, 

ve kterém je zařízena studovna, v níž se celá skupina připravuje na vyučování – prostor je 

natolik účelový (ticho, v místnosti nejsou rušivé podněty), že přímo podporuje aktivní domácí 

přípravu, která je v tomto zařízení povinnou součástí dne.

1.2 Sociálně-psychologická stránka prostředí dětského domova
Mnohem větší vliv na školní úspěšnost klientů dětských domovů má stránka osobnostně-

vztahová. Ta je určena lidmi, kteří se v daném prostředí nacházejí, a strukturou vztahů, které 

mezi nimi existují. Celkem tak zde můžeme rozlišit tři typy subjektů (vychovatele, klienty, 

biologické rodiny klientů) a vzájemné vztahy a interakce mezi jednotlivci v různých rolích.

1.2.1 Klienti dětského domova
Jak  již  bylo  řečeno  v  úvodní  kapitole,  děti  jsou  do  dětského  domova  umisťovány  na 

základě  rozhodnutí  soudu,  pokud  předchozí  jiné  formy intervence  (např.  sanační  práce  s 

rodinou) nevedly k nápravě. Nejčastěji jsou podle veřejného ochránce práv, který analyzoval 

rozsudky soudů, děti umisťovány do těchto zařízení z důvodu  výchovných problémů (dítě 

nerespektuje autoritu, utíká z domova, toulá se s nevhodnou asociální partou; tato kategorie 

souvisí se záškoláctvím a špatným prospěchem, konzumací návykových látek nebo trestnou 

činností  dětí),  ze  sociálních důvodů (rodina nemá vytvořeny vhodné bytové podmínky,  je 

zadlužená  apod.2),  z  nedostatečné  péče (nedostatečná  hygiena  a  strava),  z  důvodu 

2 Občanský zákoník v § 971 odst. 3 uvádí, že nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů 
nemohou být  samy o sobě  důvodem pro  rozhodnutí  soudu o ústavní  výchově,  jestliže  jsou  jinak  rodiče 
způsobilí  zabezpečit  řádnou výchovu dítěte.  Veřejný ochránce práv (2011) v  tomto ohledu připomíná,  že 
Česká republika několikrát prohrála u Evropského soudu pro lidská práva. 
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neschopnosti rodičů postarat se o dítě (rodiče nechávají malé dítě samotné doma, užívají 

nadměrně alkohol a jiné drogy apod.) nebo z důvodu neexistujícího zázemí rodiny – rodiče 

zemřeli nebo pobývají ve vězení (Veřejný ochránce práv, 2011). 

Důvody umístění do dětského domova uvádí ve své studii i R. Ptáček (tabulka 1); nutno 

dodat, že se jedná o důvody, které uváděli samotní klienti dětských domovů, i proto se od 

analýzy rozsudků, o nichž jsme hovořili výše, odlišují. 

Důvod %
Nedostatečná péče o dítě 66

Finanční situace rodiny 10

Rodiče nezvládají problémové chování dítěte 7

Sociální důvody rodiny 5

Alkohol v rodině 5

Týrání 4

Rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody 3
            Tabulka 1: Důvod umístění dítěte do DD (Ptáček et al., 2011)

Škoviera (2007) si klade otázku, zda jsou tyto děti tedy stejné jako ostatní, nebo jiné; a 

konstatuje, že stejné jako ostatní, vzhledem k mnoha deficitům a odlišným zkušenostem, být 

nemohou; to ovšem neznamená, že by jim to měl vychovatel dávat najevo, spíše naopak. V 

jakých oblastech se tedy od dětí vyrůstajících v běžné rodině odlišují? I na toto je potřeba znát 

odpověď, neboť deficity v různých oblastech se projevují buď přímo, nebo zprostředkovaně na 

školní  úspěšnosti  dětí.  Záškoláctví  a  špatný  prospěch  jsou  třetím  nejčastějším  důvodem 

umístění do ústavního zařízení (Veřejný ochránce práv, 2011). 

Každé  dítě  je  především individualitou,  není  tedy možné říci,  že  charakteristiky,  které 

následně uvedeme, platí  pro každé dítě z dětského domova. Langmeier a Matějček (2011) 

zdůrazňují,  že  míra  následků ústavní  výchovy souvisí  s  věkem příchodu klienta  do tohoto 

zařízení – horší dopady má vliv ústavního prostředí na dítě v raném věku. 

Častým problémem klientů dětských domovů je opoždění vývoje řeči (například z důvodu 

absence  intenzivního  individuálního  kontaktu  s  blízkou  osobou,  z  důvodu  zanedbávání  v 

původní  rodině  apod.),  které  vede  k  omezení  v  dalších  oblastech,  mimo  jiné  je  častým 

prediktorem specifických poruch učení (dyslexie apod.). Děti tak mívají často menší slovní 

zásobu, hůře se vyjadřují, mají problémy se psaním (Ptáček et al., 2011). 

Děti umístěné v dětských domovech také vykazují  nižší míru kognitivních schopností. 

Dochází k horším výsledkům ve vizuální paměti, pozornosti, v testech inteligence se pohybují 

častěji  v  pásmu  pod  průměrem  (Vágnerová,  2012;  Ptáček  et  al.,  2011).  Langmeier  s 
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Matějčkem (2011) konstatují, že prostředí ústavní výchovy nedokáže dostatečně podporovat 

kognitivní  vývoj  jedince  a  má  tak  negativní  vliv  na  další  vývoj  obecně  rozumových 

schopností.  Otázkou pro vychovatele tedy zůstává, jak mohou svými prostředky tento stav 

změnit. V oblasti motorického vývoje nejsou patrné výraznější deficity.

Zcela nepochybně jsou klienti dětských domovů opožděni v  socioemočním vývoji, mají 

obtíže s navázáním citových vazeb, v rozpoznávání emocí, špatně zvládají stresové situace, 

příliš důvěřují lidem nebo naopak, špatně odhadují sociální kontakt apod. Výše uvedené je 

mnohdy následkem citové deprivace (Matějček, 1994; Ptáček et al., 2011). 

U těchto dětí se také častěji vyskytují různé psychické poruchy. Ptáček et al. (2011) uvádí, 

že  okolo  30 % dětí  umístěných do náhradní  institucionální  péče  se  potýká  s  emočními  a 

vývojovými poruchami a poruchami chování, tito jedinci častěji užívají medikaci a využívají 

psychiatrických služeb,  vykazují  vyšší  riziko  rozvoje  poruch chování  a  emocí  v  dětství  a 

adolescenci, mají problémy v seberegulaci.

V souvislosti s teoretickými poznatky i souhrny dosavadních studií, o nichž ještě budeme 

hovořit, je nutné zvažovat, že určitý vliv na negativní vývojové charakteristiky dětí v dětských 

domovech má zejména nepřítomnost blízké osoby a s ní související citová deprivace. Úkolem 

vychovatele  by  tedy  měla  být  nejen  snaha  odstraňovat  tyto  deficity  a  být  tak  částečně 

speciálním pedagogem, ale i aktivní snaha o návrat dítěte do funkční biologické rodiny, neboť 

podle  mnoha  autorů  (Matějček,  1994;  Vágnerová,  2012;  Ptáček  et  al.,  2011)  ani  ta 

nejkvalitnější  péče  v  dětských  domovech  nemůže  z  vývojového  hlediska  nahradit  silný 

oboustranný  emoční  vztah  s  blízkou  osobou,  který  je  pro  úspěšný  vývoj  dítěte  nezbytný. 

Nemůže se ale stát blízkou osobou vychovatel? 

1.2.2 Vychovatel v dětském domově
A. Škoviera (2007) ve své publikaci Dilemata náhradní výchovy představuje dva rozdílné 

pohledy  na  práci  vychovatele  v  ústavním  zařízení.  První  nahlíží  na  vychovatele  jako  na 

náhradního rodiče, kterým může být téměř kdokoliv, bez speciálního vzdělání. Rodič je dítěti 

vzorem, doma uklízí,  vaří,  pere,  kontroluje domácí  úkoly apod.  Druhý pohled vidí  situaci 

přesně  naopak  –  vychovatel  nemá nahrazovat  rodiče,  ale  má  být  „garantem“  výchovného 

procesu. K tomu, aby dokázal řešit výchovné situace, potřebuje vzdělání. „Spravit“ dítě, které 

přišlo z nevhodného prostředí, je po všech stránkách odborně náročný úkol (Škoviera, 2007). 

V  této  podkapitole  se  pokusíme  nalézt  odpověď  na  toto  „dilema“  a  zároveň  přiblížíme 

každodenní práci vychovatele a jeho vliv na školní úspěšnost dětí. 
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Kvalifikační požadavky na vychovatele a jeho pracovní náplň

Požadované předpoklady pro výkon této profese jsou popsány v zákoně č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických  pracovnících.  Zákon  ukládá  především  trestní  bezúhonnost,  zdravotní 

způsobilost a znalost českého jazyka (§ 3). Kvalifikačními předpoklady pro práci vychovatele 

v dětském domově jsou absolvování vysokoškolského studia v oboru speciální pedagogika či 

sociální pedagogika nebo absolvování vysokoškolského či středoškolského studia pedagogiky 

doplněné  o  absolvování  programu  celoživotního  vzdělávání  zaměřeného  na  speciální 

pedagogiku (§ 16 odst. 2). Samotný zákon o VÚV vychovatelům navíc ukládá povinnost projít 

před nástupem do zaměstnání psychologickým vyšetřením. Kvalifikační požadavky na osobu 

vychovatele  jsou  tak  podle  našeho  názoru  dostatečné,  je  však  potřeba  si  uvědomit,  že 

osobnostní  charakteristiky  a  přirozený  pedagogický  talent  dosažené  vzdělání  garantovat 

nemůže. 

Pracovní náplň vychovatele rozdělují autorky Pacnerová s Kupcovou (2012) do několika 

kategorií: péče, zajištění bezpečnosti, administrativa, profesionální rozvoj, vlastní výchovná 

činnost s klientem a skupinou klientů. 

Do  péče  zařazují  ty  činnosti,  které  jsou  spojeny se  zajišťováním základních  potřeb  a 

nevyžadují speciální dovednosti ani kvalifikaci pedagoga. 

V  této  souvislosti  bychom  chtěli  odkázat  na  výzkum,  který  na  Slovensku  realizoval 

Škoviera  (2007).  Autor  zmapoval  zastoupení  jednotlivých  činností  v  práci  vychovatelů  a 

zjistil, že více než 30 % pracovního času zabírá příprava klientů na školu a zajišťování stravy; 

oproti  tomu činnosti,  které  děti  aktivně  rozvíjejí  (např.  cílené  využívání  dětské  hry)  jsou 

zastoupeny pouze 9 %. Autor také předkládá seznam dovedností a vědomostí, které vychovatel 

ke své práci potřebuje3, a konstatuje, že vysokoškolské vzdělání je smysluplné maximálně ve 

35  % práce  vychovatele  (Škoviera,  2007).  S  názorem tohoto  autora  nemůžeme souhlasit, 

neboť  se  domníváme,  že  téměř  ve  všech  lidských  činnostech  můžeme  spatřovat  i  prvek 

výchovný. I na kolektivní přípravě stravy můžeme klienty učit pozitivní vzájemné závislosti, 

kooperaci,  dávat  zpětnou  vazbu  a  mnoha  dalším  dovednostem  –  profesionál  se  od 

neprofesionála pozná mimo jiné i tím, jak o daných výchovných situacích přemýšlí a zda jich 

využívá  jako  prostředku  k  naplnění  výchovně-vzdělávacích  cílů.  Je  pravda,  že  k  těmto 

činnostem není pedagogické vzdělání nezbytné, ale i při nich může být výraznou výhodou a 

přínosem.

3 Objevují se činnosti spojené s úklidem (20 %), komunikační dovednosti (18 %), všeobecné školní vědomosti 
– pomoc dětem při přípravě do školy (16 %), příprava a zajištění stravy (12 %), administrativa (3 %) apod. 
(Škoviera, 2007).
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Ohledně zajištění bezpečnosti zmíníme zejména tzv. bezpečné sociální klima, které mimo 

jiné  vytváří  příznivé  podmínky  pro  školní  přípravu  a  tím  i  pro  lepší  studijní  výsledky. 

Vychovatel by měl v prvé řadě zajistit, aby se jeho klienti v ústavním zařízení cítili pokud 

možno  co  nejlépe  (v  této  souvislosti  hovoříme  o  uspokojení  potřeby  bezpečí  a  jistoty). 

Vychovatel by měl zejména dbát na prevenci sociálně patologických jevů – např. spoluprací s 

třídním učitelem, včasným odhalením ostrakismu, důvěrnou komunikací s dítětem apod. 

Velmi důležitou součástí práce vychovatele je rozvíjení své vlastní profesionality. Zákon 

o pedagogických pracovnících v § 24 odst. 1 dokonce ukládá vychovatelům povinnost dalšího 

vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. K dalšímu vzdělávání náleží 

vychovatelům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce (§ 24 odst. 7). V souvislosti 

s rozvojem profesionality musíme zmínit důležitost účasti na supervizích.  Metodický pokyn 

(MŠMT, 2015, s. 10) v bodě 3.6 uvádí následující:  „Zařízení zajišťuje přístup pracovníků k  

supervizi  vykonávané  externím,  nezávislým  a  kvalifikovaným  odborníkem.“  Z  praxe  však 

máme potvrzeno, že mnohá zařízení supervize svým pracovníkům neposkytují. 

A nakonec  vlastní  výchovná činnost.  Ta je  podstatou  a  těžištěm práce  vychovatele  v 

dětském  domově.  Můžou  do  ní  patřit  zejména  volnočasové  aktivity,  aktivity  na  rozvoj 

sociálních  kompetencí  (např.  finanční  gramotnost),  vzdělávací  aktivity  (příprava  na 

vyučování),  aktivity  reedukační  apod.  Teprve  k  těmto  činnostem  je  potřeba  pedagogické 

vzdělání (Škoviera, 2007).

Vztah mezi vychovatelem v dětském domově a jeho klientem

Odborné studie (Ptáček et al., 2011; Kuchař, 2007) poukazují zejména na negativní vliv 

ústavního prostředí v raném dětském věku na vývoj  kognitivní (opožděný rozumový vývoj, 

nižší IQ), sociální (problémy s navázáním vztahů),  emoční (nízké sebevědomí) a somatický 

(oslabení  imunitního  systému).  Autoři  Langmeier  a  Matějček  (2011)  v  tomto  kontextu 

zdůrazňují,  že samotná fyzická separace od rodičů a od domova a delší  pobyt  v ústavním 

zařízení nemusejí vést k uvedeným deficitům, a dodávají, že záleží jedině na kvalitě lidských 

vztahů, které má dítě k dispozici. Vycházíme-li z tohoto tvrzení, pak také platí, že kvalitní 

vztah  mezi  vychovatelem  a  jeho  klientem  v  pozitivním  slova  smyslu  ovlivňuje  i  školní 

úspěšnost. 

Vztah mezi vychovatelem a dítětem má svá specifika. Především musíme pamatovat na to, 

že  vychovatel  v  dětském domově  nemá dostatek  podmínek  ani  možností,  aby dítěti  plně 

nahradil matku. Dítě není jeho, do jeho péče přišlo a za nějaký čas odejde, sám také netvoří 
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jeho  osud,  nemůže prožívat  nejvyšší  radost  z  jeho úspěchů ani  nejhlubší  úzkost  nad jeho 

nezdary (Langmeier & Matějček, 2011). Z našeho pohledu je tedy potřeba vytvářet podmínky, 

které  by  vychovatelům  umožnily  se  ve  své  práci  plně  angažovat  a  prožívat  v  ní  plné 

uspokojení, neboť platí premisa, že je-li spokojený vychovatel, je spokojený i jeho klient. 

V jakých aspektech  se  role  rodiče  a  vychovatele  vlastně  odlišují?  Z.  Matějček  (2013) 

spatřuje odlišnosti v následujících oblastech: 

a)  Právní vztah: Vychovatel v dětském domově nemá všechna práva ke svěřenému dítěti 

jako biologický rodič. Ve vztahu ke vzdělávání například není oprávněn rozhodnout, na jakou 

střední školu dítě půjde4 (Veřejný ochránce práv, 2011).

b)  Vzájemné  uspokojování  duševních  potřeb  dítěte  a  jeho  vychovatele: Úkolem 

vychovatele je bezesporu uspokojovat klientům jejich potřeby, z nichž některé uvádí přímo 

zákon o VÚV nebo metodický pokyn, který stanovuje standardy kvality péče o děti umístěné v 

zařízeních pro výkon ústavní výchovy (MŠMT, 2015). V běžné rodině dítě uspokojuje potřeby 

rodičů a rodiče uspokojují  potřeby dítěte.  V zařízení ústavní výchovy potřeby vychovatele 

naplňovány nejsou nebo pouze okrajově (Pacnerová & Kupcová, 2012). Ocenění od klientů, 

vděčnost nebo viditelné změny klientů k lepšímu jsou spíše svátečního charakteru (Kopřiva, 

2013).

c)  Trvalost  a  hloubka  citových  vztahů: je  ovlivněna  zejména  střídáním  vychovatelů 

(problémem je zajištění jednoty výchovných osob) a odchody dětí do jiných zařízení (problém 

jednoty místa). Jak má dítě za těchto podmínek nabýt trvalého vztahu ke svým vychovatelům i 

k  svému  „domovu“?  Dalším  problémem je  i  počet  dětí  v  rodinné  skupině.  Langmeier  a 

Matějček (2011) poukazují na skutečnost, že nejlepších výsledků dosahují ústavy, které mají 

jednoho vychovatele na jedno dítě. Ve shodě s Vágnerovou (2012) se domníváme, že hlubší 

vztah vychovatele k dítěti ani vzniknout nemůže (tělesné doteky i mazlení jsou považovány za 

nepřijatelné, vychovatel žije svůj vlastní život a nemůže vztah k dítěti prožívat jako osobně 

významný). 

d)  Společná budoucnost: Vychovatel  na rozdíl  od rodičů se svým klientem budoucnost 

nesdílí, pouze ji plánuje, připravuje dítě na samostatný život. Svůj osobní čas odděluje od času 

dítěte,  v  otevřené  budoucnosti  funguje  jen  jako  rádce,  na  kterého  se  může  dítě  obrátit 

(Matějček, 2013; Pacnerová & Kupcová, 2012).

4 V praxi rozhodují  o vzdělávání dítěte (přihláška na střední školu) ředitelé těchto zařízení na základě tzv. 
generálních plných mocí od rodičů či z titulu faktické péče o dítě. Veřejný ochránce práv (2011) upozorňuje, 
že to není v souladu se zákonem, a doporučuje ředitelům dětských domovů získávat souhlasy zákonných 
zástupců ve věcech vzdělávání dětí a tam, kde to není možné, iniciovat řízení o ustanovení opatrovníka. 
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I přes všechny uvedené odlišnosti  je vztah mezi klientem a vychovatelem významný a 

může být citově podložený, vždy bude záležet na osobnosti samotného pedagoga. Navázání 

vzájemného  vztahu  je  jedním  z  cílů,  který  vychází  z  metodického  pokynu  Ministerstva 

školství,  mládeže a tělovýchovy:  „Vztahy pracovníků k dětem v zařízení jsou založeny na 

respektu a porozumění. Pracovník věnuje dítěti individuální pozornost, snaží se o budování  

důvěry v jejich vzájemném vztahu a podporuje dítě v naplňování jeho potenciálu“  (MŠMT, 

2015, s. 8). 

Komunikace mezi  oběma subjekty je  rovněž osobní,  děti  svým vychovatelům většinou 

tykají,  ústavní  prostředí  nabízí  dostatek  příležitostí  k  individuálním  kontaktům.  Pokud 

vychovatel  dítě zaujme, může sloužit  jako pozitivní vzor k napodobování či  identifikaci – 

Matoušek (1999) udává, že lidé se nejochotněji učí od osob, jež pro ně představují neformální 

autoritu, tou může být i vychovatel „kamarád“.

V každém ústavním zařízení (dětský domov nevyjímaje) je dobré zjišťovat sociometrické 

pozice personálu – ti, kteří jsou nejčastěji voleni jako nejsympatičtější, jsou těmi, od nichž se 

klienti budou nejvíce učit (Matoušek, 1999), otázkou však zůstává, zda oblíbení jedinci, za 

nimiž klienti nejčastěji chodí, nejsou právě těmi nejslabšími články celého systému. Nicméně 

můžeme konstatovat, že je-li vztah mezi vychovatelem a dítětem stabilní a citově podložený, 

je zde větší pravděpodobnost, že se dítě otevře jeho výchovnému působení - a teprve tehdy 

jej každé hodnocení5 (v kladném i záporném smyslu) motivuje pozitivně, funkčně a efektivně, 

což se projeví i v oblasti školních výsledků. 

Zbývá  nám  tak  odpovědět  na  otázku,  jakými  prostředky  může  vychovatel  pozitivní 

vzájemný vztah založený na důvěře s dítětem navázat. Pacnerová s Kupcovou (2012) nabízejí 

výčet několika vlastností,  činností i dalších aspektů. Předně je potřeba, aby byl vychovatel 

empatický (rozuměl svým klientů a uměl jim naslouchat), trpělivý a ochotný pomoci (srov. 

Kopřiva,  2013).  Obecně  platí,  že  vzájemné  vztahy mezi  lidmi  se  upevňují  a  vznikají  ve 

společných činnostech – není tedy od věci, pokud se vychovatelé účastní společných aktivit, s 

dětmi  cestují  apod.  S kvalitou vzájemného vztahu souvisí  i  délka výchovného působení  – 

vzájemný vztah se upevňuje především v čase (Pacnerová & Kupcová, 2012). 

Zbývá nám tedy odpovědět na úvodní otázku, a to zda má být vychovatel odborníkem na 

výchovu a být vybaven patřičným vzděláním v oboru. Domníváme se, že má-li vychovatel 

cílevědomě a záměrně vytvářet podmínky, které umožňují optimální rozvoj každého jedince, 

5 O hodnocení dětí (tresty a odměny) pojednává Z. Matějček v publikaci Po dobrém, nebo po zlém? (2012). V 
souvislosti s tématem této práce je potřeba říci, že použití trestů a zákazů má význam pouze při kladném 
vztahu k dítěti – je-li dítě přesvědčené, že mi na něm záleží, a já ho pokárám (např. za špatnou známku ve 
škole), pak se mnohdy zastydí a příště si dá pozor, možná bude i chtít svou chybu napravit. 

18



má-li efektivně řídit rodinnou skupinu tak, aby byly vyváženy individuální zájmy všech dětí, 

má-li  dítě  přijmout  takové,  jaké je,  se  všemi  individuálními  odlišnostmi,  má-li  porozumět 

tomu, co se v dítěti  i  ve skupině odehrává,  pak potřebuje mít  takovou přípravu, která mu 

umožní vnímat tyto procesy, porozumět jim a cíleně a kompetentně klienta provázet – tuto 

přípravu mu může dát nejenom vysokoškolské vzdělání. 

1.2.3 Biologická rodina dítěte umístěného v dětském domově
„Vždycky, když se děti po prázdninách vrátí od rodičů zpět do domova, trvá to měsíc, než 

se dostanou do starých kolejí, proč je vůbec posíláme domů?“ klade si jedna z vychovatelek v 

dětském domově otázku (Škoviera, 2007), která mimo jiné dokazuje i to, že biologická rodina 

dítěte hraje ve výchovné práci vychovatele významnou roli,  kterou nelze přehlížet.  Dětský 

domov je dokonce povinen aktivně vytvářet podmínky pro udržování kontaktu dítěte s jeho 

biologickou rodinou ve formě návštěv rodičů přímo v zařízení, návštěv dítěte u biologické 

rodiny, formou dovolenek apod. (MŠMT, 2015). Na kontakt s biologickou rodinou má dítě 

právo, které je garantováno Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte 

(Veřejný ochránce práv, 2011).

Cílem  vychovatelů  by  mělo  být  navázání  vztahu  nejenom  s  dítětem,  ale  i  s  jeho 

biologickými  rodiči  (pokud o  své  dítě  projevují  zájem),  kteří  mohou být  tím nejsilnějším 

spojencem a společně s vychovatelem vést dítě k co nejlepším studijním výsledkům, otázkou 

však zůstává, zda to ve stávající praxi není přesně naopak. 

K navázání dobrých vztahů pomáhá kupříkladu věcná komunikace a správně formulovaná 

zpětná vazba6 (výroky typu „neumíte se o děti správně postarat“ či „neplníte sliby, které jste 

nám dali“ k navázání dobrého vztahu nepomáhají). S rodinou dítěte ve výchovně-vzdělávacím 

procesu zkrátka vychovatelé počítat musejí – vhodná je i situace, kdy je vychovatel součástí 

tzv.  multidisciplinárního  týmu,  který  se  podílí  na  již  zahájené  sanační  práci  s  rodinou 

(Bechyňová & Konvičková,  2008; Veřejný ochránce práv,  2011). Velmi vhodná je rodinná 

terapie (připomeňme, že ve většině případů bylo dítě umístěno do dětského domova z důvodu 

problémů na straně rodiny), která se však až na výjimky v dětských domovech neprovádí – a 

to  nejen  kvůli  nedostatku  odborných  pracovníků  (Veřejný  ochránce  práv,  2011).  Práce  s 

rodinou je tak spíše nesystematická, nedostatky jsou zejména v koordinaci zainteresovaných 

subjektů, mezi něž patří i vychovatel. 

6 O tom, jak správně udělovat zpětnou vazbu, pojednává šířeji publikace J. Švece (2007) s názvem  Umíme 
druhému sdělit, co se nám v jeho chování líbí a co nelíbí.
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Z toho důvodu by bylo dobré zavést  „práci s  rodinou“ jako součást  programu rozvoje 

osobnosti dítěte7 (Bechyňová & Konvičková, 2008). Prvním krokem ke změně je však změna 

pohledu vychovatelů na rodinu, aby si dokázali sami odpovědět na otázku, kterou si kladla 

vychovatelka v úvodu této podkapitoly. 

1.2.4 Vrstevnická skupina v dětském domově
Každý jedinec se přirozeně formuje v rámci mnoha sociálních skupin, v běžné populaci 

jsou jimi hlavně rodina a školní třída. Rodinná skupina v dětském domově je něčím mezi – 

není  ani  rodinou,  ani  školní  třídou.  Klienti  si  v  rámci  této  skupiny  ověřují  své  chování, 

prožívají  příjemné  i  negativní  emoce,  získávají  sociální  zkušenosti  a  zkoušejí  si  strategie 

chování  k  druhým.  Vztahy  v  dětském domově  vytvářejí  nejenom v  rámci  jedné  rodinné 

skupiny, ale také mezi vrstevníky z různých skupin.

Vrstevnické  skupiny  jsou  pro  děti  jednou  z  nejvýznamnějších  referenčních skupin. 

Referenční  skupina  je  taková  skupina  do  níž  chce  jedinec  patřit  a  s  jejímiž  hodnotami, 

normami  a  vzorci  chování  se  identifikuje.  Vrstevnické  skupiny  bývají  zpravidla  malé  a 

neformální. Zájem dětí o ně narůstá se vstupem do školy. Skupinu charakterizuje názorová 

blízkost (Kraus, 2001).

Vrstevnická skupina je také zdrojem informací; jedinec se dozvídá, jak ho vidí ostatní, co 

se jim na něm líbí a co nelíbí (skupina je tak oporou v procesu rozvoje sebepojetí). V kontaktu 

s vrstevníky se i mnoho věcí naučí. Vágnerová (2012) uvádí, že učení v rámci vrstevnické 

skupiny je snadnější a jiná je i motivace dětí – učení je pro ně důležité, souvisí se získáním 

žádoucí prestiže.  V jistém ohledu může skupina saturovat celou řadu potřeb a být emoční 

oporou – vrstevníci jsou ochotni sdílet problémy, které vychovatelé považují za méně závažné. 

Tyto  skupiny  se  také  vyznačují  silným  tlakem  na  konformitu a  loajalitu;  zejména 

pubescenti  napodobují  jeden  druhého,  nejčastěji  vůdce  či  hvězdu party,  což  může působit 

negativně na školní úspěšnost dětí – klient,  který je úspěšný, se vymyká stanovené normě 

skupiny a může být vrstevníky odmítán (Kraus, 2001; Vágnerová, 2012). I mnohem mladší 

děti si uvědomují podobnosti a odlišnosti od ostatních. Mají-li všichni podprůměrné školní 

výsledky, je pravděpodobné, že to nebudou považovat za něco abnormálního (vytváří se jakýsi 

standard, který se stane normou skupiny) a „výchovné“ proslovy vychovatelů nebudou brát 

vážně, „Chtějí se podobat ostatním, stačí jim být stejný,“ vyprávěla mi jedna z vychovatelek 

7 Program rozvoje osobnosti dítěte je plán výchovně vzdělávací péče o konkrétní dítě vypracovaný v zájmu 
rozvoje osobnosti  dítěte  v  zařízení,  obsahuje reflexi  současného stavu,  diagnostické  poznatky,  cíl  péče a 
jednotlivé postupy v různých oblastech života dítěte – vychází ze zákona o VÚV a vyhlášky 438/2006 Sb. 
Vzor programu rozvoje osobnosti je uveden v příloze metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (MŠMT, 2015). 
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svůj názor během mé asistentské stáže. Z tohoto pohledu může mít vrstevnická skupina jak 

pozitivní, tak negativní vliv na školní úspěšnost.  

V této kapitole bylo komplexně popsáno prostředí dětského domova (materiální stránka a 

sociálně-psychická stránka), které se skládá z řady činitelů, které na sebe vzájemně působí. Je 

potřeba  si  uvědomit,  že  na  dítě  nepůsobí  pouze  vychovatel  (jako  odborník  na  výchovu a 

vzdělávání),  ale i  materiální  stránka prostředí,  vrstevnická skupina nebo biologická rodina. 

Zapomenout nesmíme ani na činitele, které ovlivnit nemůžeme, například dědičnost; těmito 

aspekty jsme se v této kapitole nezabývali – v celkovém „procesu školní úspěšnosti“ na ně 

však nesmíme zapomenout a musíme pamatovat na definici výchovy od J. Pelikána (1995), 

která zdůrazňuje, že je potřeba respektovat individuální dispozice každého jedince.  Přáním 

každého vychovatele zcela jistě je vzájemná harmonie mezi výše uvedenými činiteli – jinými 

slovy,  rodina  podporuje  kroky  vychovatele,  dítě  je  otevřeno  jeho  výchovnému  působení, 

vrstevnická skupina také, materiální prostředí vytváří vhodnou a podporující „kulisu“ - souhra 

těchto aspektů může vést ke společnému cíli, kterým je školní úspěšnost. 

     Obrázek 1: Subjekty ovlivňující školní úspěšnost a jejich vzájemné interakce
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2 Problematika školní úspěšnosti dětí z dětských domovů
Úspěch ve vzdělávání, obzvláště v období mladšího školního věku, formuje sebedůvěru 

dítěte, vyvolává v něm touhu zdokonalovat své vědomosti a dovednosti a tím zvyšuje jeho 

výkon a celkovou úspěšnost ve škole (Vágnerová, 2012). Zahraniční studie také poukazují na 

skutečnost, že úspěch ve vzdělávání u klientů z institucionální výchovy je považován za jeden 

z klíčových faktorů k dalšímu životnímu úspěchu (Jackson & Martin, 2002). V této kapitole 

nejprve  vymezíme  samotný  pojem školní  úspěšnost,  představíme  aktuální  studie,  které  se 

problematikou  školní  úspěšnosti  dětí  z  dětských  domovů  zabývají,  a  nakonec  nabídneme 

souhrn faktorů, které úspěšné studium podporují a které nikoliv. 

2.1 Vymezení pojmu školní úspěšnost
Současná odborná literatura tento termín příliš pregnantně nevymezuje, a pokud ano, tak 

pouze okrajově a v kontextu tzv. školní připravenosti žáka. Základní publikací na toto téma tak 

zůstává publikace  Psychologie školní úspěšnosti (Helus et al.,  1979), která je i  dnes hojně 

citována. Školní úspěšnost autoři vymezují jako určitý soulad mezi požadavky školy (učitele) 

na  jedné  straně  a  výkony,  činnostmi  a  rozvojem  osobnosti  žáka  na  straně  druhé.  Školní 

úspěšnost je také chápána jako  ideální školní zdatnost, tedy do jaké míry je žák úspěšný v 

realizaci výchovně-vzdělávacích cílů školy. Autoři upozorňují na to, že úspěšnost nemusí vždy 

odpovídat školnímu prospěchu – úspěšné může být i dítě s průměrnými výsledky (Helus et al., 

1979). Obdobné vymezení nabízí i Průcha, Walterová a Mareš (2013), kteří ztotožňují školní 

úspěšnost  se  zvládnutím  školou  kladených  požadavků,  které  se  projevuje  v  kladném 

hodnocení žákova prospěchu. 

Vnímání  školní  úspěšnosti  je  do  jisté  míry  subjektivní –  lze  ji  interpretovat  v  rovině 

společenské, pedagogické nebo psychologické. Ve společenské rovině dochází k interpretaci 

školní  úspěšnosti  zejména  rodinou  žáka,  ale  i  jeho  vrstevníky,  širším  okolím  apod. 

Interpretace školních výsledků vychází z toho, jaké požadavky a očekávání v tomto směru 

rodina má, a úspěch či neúspěch dítěte mohou ovlivňovat společenskou prestiž a postavení 

dítěte i jeho rodiny v jejich sociálním prostředí. V pedagogické rovině jde o hodnocení výkonů 

učitelem nebo v našem případě i vychovatelem. Pedagog svým pojetím ovlivňuje postavení 

žáka  ve  třídě,  vzájemné  vztahy  mezi  spolužáky,  ale  i  vztah  žáka  k  učiteli. Rovina 

psychologická zahrnuje pojetí školní úspěšnosti žákem – souvisí s formováním jeho sebepojetí 

(Kosíková,  2011).  Vnímání  školní  úspěšnosti  ze  strany  pedagoga,  rodiny  nebo  žáka  se 

vzájemně ovlivňují (obrázek 2).
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Obrázek 2: Vnímání školní úspěšnosti ze strany pedagoga, rodiny nebo žáka.

Zůstaňme chvíli  u vnímání úspěšnosti  ze strany pedagoga.  Kolář  a Šikulová (2009) ve 

svém  výzkumu  zjišťovali,  jak  učitelé  takového  žáka  charakterizují.  Prioritou  pro  ně  je 

především  kognitivní  vývoj  žáka;  podle  jejich  výpovědí  úspěšný  žák  dokáže  zvládnout 

základní  učivo,  umí  srozumitelně  vyjádřit  své  myšlenky  a  prožitky,  klást  otázky,  dokáže 

formulovat a obhajovat svůj názor, také je schopen prezentovat učební látku vlastními slovy. 

Mimo  jiné  učitelé  očekávají,  že  dokáže  řešit  problémové  úkoly  a  je  schopen  aplikovat 

poznatky z vyučování do běžných životních situací. Dokáže toto i většina klientů dětského 

domova? 

Vzhledem k tomu, že mají děti z těchto zařízení v důsledku (nejen) citové deprivace horší 

studijní  výsledky,  které  neodpovídají  jejich  skutečnému nadání  (srov.  Ptáček  et  al.,  2011; 

Kuchař, 2007; Vágnerová, 2012), můžeme předpokládat, že by je učitelé za úspěšné patrně 

neoznačili. 

Přikláníme se proto k názoru Z. Heluse (1979), který mimo jiné vidí jako úspěšného žáka 

toho,  který  plně  využívá  svých  vnitřních  dispozic a  vnějších  možností.  Tento  názor  plně 

koresponduje s pojetím výchovy u J. Pelikána, který chápe výchovu jako jako „cílevědomé a 

záměrné vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince  v 

souladu  s  jeho  individuálními  dispozicemi a  stimulující  jeho  vlastní  snahu  stát  se 

autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností“ (Pelikán, 1995, s. 32).

Měli  bychom vycházet  z  předpokladu,  že  každý  jedinec  je  vybaven  genotypem,  tedy 

určitými dispozicemi ke vzniku normální či patologické struktury organismu. Každý genotyp 

má své hranice – reakční normu, která určuje dosažitelnou úroveň rozvoje dané vlastnosti u 

jedince. Děti umístěné v ústavních zařízeních bývají často zanedbávány, pak se rozvine jen 

minimum  intelektových  dispozic  –  vývoj  je  opožděn.  Pokud  je  dítě  následně  intenzivně 

stimulováno, jeho schopnosti mohou dosáhnout horní hranice této normy (Vágnerová, 2004). 

V tomto ohledu můžeme za úspěšného považovat takového jedince, jehož vývoj, zrání a učení 

probíhá v normě.
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Školní úspěšnost bychom tedy mohli posuzovat stejnými kritérii, podle nichž se posuzuje 

jakákoliv norma ve společnosti. 

Fischer se Škodou (2009) rozlišují tato základní pojetí: statistické, sociokulturní, funkční a 

individuální. 

Ze statistického pohledu bychom školní úspěšnost posuzovali podle studijního prospěchu, 

dosaženého  stupně  vzdělání  a  dalších  kvantifikovatelných  ukazatelů.  Za  úspěšného  ve 

vzdělávací  dráze  bychom  tak  nejspíše  považovali  jedince  se  vzděláním  vysokoškolským, 

případně středoškolským s maturitou. Postulát, že vysokoškolské vzdělání nebo maturita jsou 

obecně větším úspěchem než například řemeslná zdatnost, však není statistické povahy, ale 

spíše sociálním předsudkem.

Mnohem přesnější je v tomto směru sociokulturní pojetí, které školní úspěšnost poměřuje 

očekáváními  dané  společnosti  a  společenské  skupiny.  Například  v  typickém  romském 

prostředí mohou být očekávání jiná než v „gádžovském“ světě, v prostředí intelektuálů jiná 

než v prostředí techniků, zemědělců nebo obchodníků atd. 

Individuální pojetí posuzuje míru uplatnění a naplnění vnitřních dispozic jedince, jak jsme 

popsali na předchozí straně. V tomto kontextu můžeme považovat za úspěch,  pokud žák s 

podprůměrným intelektem dokončí s jakýmkoliv prospěchem výuční obor. 

V  této  práci  budeme  vycházet  zejména  ze  statistického  pojetí a  ze  sociokulturního 

předpokladu, že vyšší stupeň vzdělání znamená větší úspěšnost ve vzdělávání. Za úspěšného 

pro potřeby vlastního výzkumného šetření budeme považovat klienta dětského domova, který 

studuje nebo vystudoval střední školu s maturitou, vysokou nebo vyšší odbornou školu, neboť 

se jedná v kontextu všech dětí  umístěných v ústavních zařízeních o odchylku od normy v 

pozitivním slova smyslu. Tímto výběrem však netvrdíme, že klienti dětských domovů, kteří 

dosáhli jiného druhu vzdělání, jsou neúspěšní. 

2.2 Výzkumné studie zabývající se školní úspěšností dětí z dětských domovů
Poměrně aktuální studii, která se zabývá vzděláním osob se zkušeností s náhradní formou 

péče v dětství, realizovala Myšková et al. (2015). Studie si mimo jiné kladla za cíl  odhalit 

rozdíly ve vzdělávací dráze u dospělých, kteří prošli v průběhu dětství ústavním zařízením, v 

porovnání s dospělými, kteří vyrůstali ve svých biologických rodinách. 

Výsledky této studie poukazují na to, že mladí dospělí, kteří strávili část svého dětství v 

zařízeních náhradní výchovy, dosahují nižšího vzdělání (nejčastěji učební obor bez maturity), 

mají nižší vzdělanostní ambice a v průběhu studia dostávali od svého okolí menší podporu 

v učení. 
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Samotní klienti dětských domovů také častěji ve svých reflexích samy uvádějí, že mají 

problémy  se  zvládáním  školních  povinností  –  téměř  30  %  respondentů  uvádí,  že  své 

povinnosti zvládají s obtížemi a špatně8. Výše uvedené závěry studie se pokusíme podrobněji 

popsat a zjištění konfrontovat s názory jiných autorů.

Klienti dětských domovů dosahují nižšího vzdělání

Modus skupiny mladých dospělých se zkušeností s ústavní výchovou odpovídá učebnímu 

oboru s výučním listem – dominují obory spojené s pohostinstvím (např. kuchař, servírka, 

pomocný kuchař apod.), nebo řemeslné obory (truhlář, zedník, apod.). Zároveň se ve skupině 

objevuje poměrně velký počet těch, kteří dosáhli pouze základního vzdělání (30 %) – častěji se 

přitom jednalo o základní školu praktickou. Výrazný rozdíl se týká také podílu absolventů 

oborů s maturitou (78 % respondentů skončilo se vzděláním bez maturity),  který následně 

ovlivňuje počet osob s vysokoškolským vzděláním, pouze 4 % (Myšková et al., 2015). 

Oficiální zdroje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy počty absolventů středních 

nebo vysokých škol z řad klientů dětských domovů neevidují; nabízejí pouze přehled počtu 

dětí umístěných v dětských domovech podle stupně studia. Z celkového počtu 4260 klientů 

dětských domovů (ve školním roce 2015/2016) na území České republiky je 458 dětí před 

zahájením povinné školní docházky, 2486 dětí plnících povinnou školní docházku, 1233 dětí 

navštěvujících střední školu (nespecifikováno jakého typu) a 63 dětí navštěvujících vysokou 

nebo vyšší  odbornou školu (MŠMT, 2016).  Podíl  klientů navštěvujících vysokou školu na 

celkovém počtu  osob umístěných v dětských domovech je  pouze necelá  2  %,  což  zhruba 

odpovídá zjištěním, která uvádějí výzkumné studie u nás (Myšková et al., 2015; Kuchař, 2007) 

i v zahraničí (Martin & Jackson, 2002; Stančíková, 1991). 

Z poměrně vysokého počtu mladých dospělých se zkušeností  s ústavní výchovou, kteří 

dosáhli  pouze základního vzdělání  – nejčastěji  základní  škola  praktická9 (dříve zvláštní)  – 

bychom mohli vyvozovat, že mentální úroveň klientů dětského domova ve srovnání s dětmi, 

které  vyrůstají  ve  své  původní  rodině,  je  nižší.  Tento  předpoklad  potvrzuje  i  Stančíková 

(1991),  která  realizovala  poměrně  obsáhlou  studii  zabývající  se  školní  úspěšností  klientů 

dětských domovů na Slovensku – autorka  nejprve  provedla  s  klienty četná  psychologická 

vyšetření  (testy  inteligence,  projektivní  metody,  apod.),  shromáždila  údaje  o  školních 

8 Výsledky jsou shodné se starší studií, kterou realizoval Ptáček et al. (2011). Dílčí výsledek šetření: 6 % dětí v 
dětských domovech zvládalo své školní povinnosti špatně, 24 % s obtížemi a 30 % s pomocí.

9 Základní  škola  praktická  je  jedním z  typů  speciálních  škol  (§  5  vyhlášky  č.  73/2005  Sb.)  pro  žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají z lehké mentální retardace, případně jiné úrovně snížení 
rozumových schopností.  O zařazení žáka do základní  školy praktické rozhoduje ředitel  školy na základě 
doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu rodičů žáka (Švarcová, 2011). 
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výsledcích  klientů,  realizovala  rozhovory  s  učiteli  i  vychovateli  a  dostala  tak  poměrně 

komplexní informace o školní úspěšnosti. Jedním ze závěrů studie je tvrzení, že ačkoliv jsou 

studijní výsledky klientů dětských domovů ve srovnání s těmi, kteří vyrůstali v běžné rodině, 

horší,  tak odpovídají  jejich mentální  úrovní  (zjištění  je podloženo psychologickými  testy). 

Zároveň však dodává, že intelektové výkony jsou jen jedním z mnoha faktorů, které školní 

úspěšnost klientů dětského domova podmiňují (Stančíková, 1991).

Podobné závěry přináší i Zelina (1980; in Škoviera, 2007), který realizoval v sedmdesátých 

letech minulého století rozsáhlou pětiletou longitudinální studii, ve které sledoval více než 50 

klientů  ústavních  zařízení  (nutno  dodat,  že  z  poloviny  romských).  Autor  studie  v  závěru 

konstatuje, že struktura inteligence dětí v dětských domovech se podobá struktuře inteligence 

u dětí  s podprůměrnou inteligencí z běžných škol,  zároveň však dodává,  že tyto děti  mají 

potenciál  pro  další  vývoj  mentálních  schopností  –  čím je  dítě  starší,  tím více  se  shoduje 

biologický  a  mentální  věk  (Zelina  1980;  in  Škoviera,  2007).  Závěry  studií  tedy  nedávají 

dostatečný podklad k tomu, abychom tyto výsledky přičetli institucionální výchově. To, že děti 

podávají  v  oblasti  rozumového  vývoje  nižší  výkon  než  děti  z  běžných  rodin,  může  být 

ovlivněno mnoha faktory:  genetickými dispozicemi,  prostředím, ze kterého děti  přicházejí, 

nízkou motivací apod. (Ptáček et al., 2011).

Jak tedy můžeme vidět ve výsledcích uvedených studií, špatné školní výsledky, a tedy i 

nižší  dosažené  vzdělání,  u  klientů  dětských  domovů,  jsou  nejen  problémem přesahujícím 

rámec České republiky, ale i problémem dlouhodobým. Srovnáme-li výsledky starších studií 

(Stančíková, 1991; Martin & Jackson, 2002; Jackson, 1994; Zelina 1980 In Škoviera, 2007) s 

těmi  novějšími  (Myšková  et  al.,  2015;  Ptáček  et  al.,  2011;  Kuchař,  2007),  můžeme 

konstatovat, že k výraznějšímu posunu k lepšímu nedošlo. 

Klienti dětských domovů mají nižší vzdělanostní ambice

Úspěch ve vzdělávání, obzvláště v období mladšího školního věku, formuje sebedůvěru 

dítěte,  vyvolává  touhu  zdokonalovat  své  vědomosti  a  dovednosti  a  tím  zvyšuje  výkon  a 

celkovou úspěšnost ve škole (Vágnerová, 2012). Jedním z problémů u dětí, které vyrůstají v 

ústavních  zařízeních,  je  to,  že  mají silnější  sklony  ke  zpochybňování  sebe  sama.  Nižší 

sebepojetí dokládá i řada studií (Matějček, 1994; Ptáček et al., 2011; Jackson, 1994). Můžeme 

odvozovat,  že nízké sebehodnocení může být důsledkem nízkého dosaženého vzdělání, ale 

rovněž může být jednou z příčin nižší školní úspěšnosti, neboť vede k rezignaci při řešení 

náročných úkolů. Nižší sebehodnocení je způsobeno celou řadou faktorů.

26



Zajímavé se nám jeví i to, že sami klienti dětských domovů považují za jednu z překážek v 

jejich  studijních  úspěších  nízká  očekávání  ze  strany  vychovatelů,  rodičů  nebo  učitelů 

(Martin & Jackson, 2002; Jackson, 1994).  Stančíková (1991) ve svých závěrech uvádí,  že 

téměř 75 % vychovatelů se kloní k tvrzení, že prospěch žáků se s postupem do vyšších ročníků 

zhoršuje, a téměř 100 % se domnívá, že se školní výkony jejich klientů výrazně odlišují od 

žáků vychovávaných ve vlastních rodinách. Uvedené názory mohou být samozřejmě pravdivé, 

otázkou však zůstává,  zda neovlivňují  pozitivní vztah vychovatelů k jejich klientům a zda 

vychovatelé svými postoji nepotvrzují svým klientům příliš nízké vzdělanostní ambice a nízké 

sebepojetí. 

Vztah  mezi  klientem  a  vychovatelem  je  jedním  z  faktorů,  které  klientovo  sebepojetí 

vytvářejí.  Vztah  k  sobě  samému,  případně  k  druhým nebo  ke  světu  se  rodí  především z 

přímých  zážitků  a  prožitků  –  mají-li  vychovatelé  nízké  očekávání  a  dávají-li  to  klientům 

najevo  (nejen  v  oblasti  vzdělávání),  jsou  jejich  prožitky  potvrzovány negativně  –  Rogers 

hovoří o tzv. inkongruenci a dodává, že z jednotlivých reakcí okolí i ostatních zážitků se rodí 

vztah a důvěra k sobě samému. Úkolem vychovatele by tak mělo být vytvořit prostředí bez 

strachu ze selhání a neúspěchu; prostředí, ve kterém budou vytvářeny takové podmínky, které 

podporují  sebedůvěru  dítěte  –  ostatně  to  dětským domovům a  jiným ústavním zařízením 

ukládá i zákon (§1 odst. 1 zákona o VÚV). 

Klienti dětských domovů mají menší podporu v učení

Z  rozhovorů  realizovaných  autory  také  vyplynulo,  že  mladí  dospělí  se  zkušeností  s 

pobytem v dětském domově měli horší podporu ve školní přípravě (Myšková et al., 2015). 

Na skutečnost,  že  celková školní  (ne)úspěšnost  souvisí  s  méně funkční  domácí  přípravou, 

upozorňují  i  zahraniční  studie  (Martin  &  Jackson,  2002).  Domácí  příprava  na  vyučování 

probíhala většinou hromadně ve větším počtu dětí, nejčastěji ihned po příchodu ze školy bez 

možnosti odpočinku, a byla založena na samostatnosti dětí – vychovatel byl k dispozici, pouze 

pokud potřeboval klient s něčím poradit. Iniciativa musela vyjít od klientů samotných (což se 

většinou nestávalo) – v tom je zásadní rozdíl oproti výchově v běžné rodině (Myšková et al., 

2015). 

Zajímavé je oproti tomu zjištění jiné studie, která se zabývala vnímáním vlastní účinnosti 

pedagogických  pracovníků  v  oblasti  institucionální  péče  o  děti.  Samotní  vychovatelé  v 

dětských domovech se domnívají, že v největší míře ovlivňují právě školní úspěšnost svých 

klientů.  Přesvědčení  o  větší  míře  účinnosti  ke  školní  úspěšnosti  vyplývá  z  organizované 
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domácí přípravy na vyučování (Hrbáčková & Šafránková, 2015). Samotní vychovatelé však, 

podle  zjištění  jiné  studie,  vidí  v  domácí  přípravě  jisté  rezervy  –  jinými  slovy,  že  žáci 

nedosahují takových výsledků, které odpovídají jejich schopnostem. Mnohem optimističtější 

jsou  v  tomto  ohledu učitelé  základních  i  středních  škol,  kteří  dodávají,  že  mezi  školními 

výkony dětí z dětského domova a z běžné rodiny není rozdíl (Stančíková, 1991).

Názory klientů dětských domovů, jejich vychovatelů i učitelů se tedy v určitých aspektech 

odlišují, což potvrzuje i námi realizovaný výzkum z druhé poloviny roku 2015 (Vlach, 2016), 

ve  kterém klienti  dětských  domovů  i  jejich  vychovatelé  vyjadřovali  svůj  názor  na  určité 

výroky na čtyřstupňové škále od rozhodně ano až po rozhodně ne.10 Na otázku, zda je dětský 

domov místo, kde vychovatelé pomáhají dětem k dobrým výsledkům, nebo na otázku, zda je 

dětský domov místo, kde vychovatelé pomáhají dětem s úkoly do školy, když si s nimi nevědí 

rady;  odpovídají  klienti  dětských  domovů  statisticky  významně  negativněji  než  jejich 

vychovatelé. Odlišné postoje účastníků výchovně-vzdělávacího procesu ve vztahu nejenom ke 

školní  přípravě  považujeme  za  jeden  z  faktorů,  které  úspěšnému  studiu  klientů  dětských 

domovů brání. 

Ve  většině  námi  uvedených  studií  absentují  doporučení  pro  zlepšení  stávající  praxe  v 

oblasti  školní  úspěšnosti  dětí  z  dětských domovů,  v čemž vidíme jistý prostor pro vlastní 

výzkumné šetření.  Domníváme se, že mají-li vychovatelé určitým způsobem změnit školní 

výsledky těchto dětí, je potřeba analyzovat stávající situaci a především odhalit faktory, které 

samotní klienti považují za podporující. Co tedy můžeme dělat, aby klienti dětských domovů 

dosahovali lepších výsledků? Jaké faktory úspěšné studium podporují?  

Určité  dílčí  závěry přináší  Stančíková  (1991),  která  zahrnuje  mezi  faktory podporující 

úspěšné studium zejména následující  aspekty:  neustálou kontrolu a pomoc vychovatelů při 

domácí přípravě na vyučování, individuální přístup vychovatele ke klientům, laskavý přístup a 

oceňování klientů, správnou motivaci ke školní práci. 

Vzhledem k tomu,  že  tyto  faktory nejsou podrobněji  specifikovány a  ostatní  studie  se 

zaměřují pouze na deskripci a nikoliv přímo na samotné faktory, pokusíme se na naši otázku 

nalézt  odpovědi  prostřednictvím vlastního výzkumného šetření,  které je součástí  empirické 

části této diplomové práce. 

10 Jako  výzkumný  nástroj  byl  použit  upravený  standardizovaný  dotazník  V.  Vojtové  (2012)  Předcházení 
problémům v chování žáků. Vychovatelé a klienti dětských domovů vyjadřovali míru svého souhlasu celkem 
s  24  výroky,  které  byly shodné pro  obě  skupiny respondentů.  Výroky se  týkaly vybraných  výchovných 
aspektů – mimo jiné i souvisejících se školní úspěšností (celkem 5 výroků, které byly sdruženy). 
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EMPIRICKÁ ČÁST
Prostředí  ústavní  výchovy  má  svá  specifika,  která  mohou  mít  určitý  vliv  na  průběh 

výchovně vzdělávacího procesu i jeho výsledky. V teoretické části práce jsme popsali prostředí 

dětských domovů a pokusili se vyjádřit jeho vliv na školní prospěch dětí. Praktická část této 

práce  zjišťuje  názory  samotných  účastníků  výchovně  vzdělávacího  procesu  na  školní 

úspěšnost dětí. 

V  současné  době  nenajdeme  mnoho  jiných  výzkumů  na  dané  téma.  A  pokud  ano, 

nezabývají se školním prospěchem dětí z dětských domovů a jejich vlastní interpretací tohoto 

úspěchu.  Prázdné  místo  v  této  oblasti  bychom  se  chtěli  pokusit  vyplnit  prostřednictvím 

výzkumného šetření. 

3 Cíl výzkumu a výzkumné otázky
Hlavním cílem výzkumného šetření je zjistit 

1)  jakým faktorům připisují  svojí  školní  úspěšnost  mladí  dospělí,  kteří  vyrůstají  nebo 

vyrůstali  v  dětském domově a  kteří  studují  na  střední  škole  s  maturitou  nebo na vysoké, 

případně vyšší odborné škole; 

2) jakým faktorům připisují tuto úspěšnost pedagogičtí pracovníci těchto zařízení; 

3) v jakých aspektech se názory vychovatelů a klientů shodují a v jakých se odlišují. 

Výzkumné otázky byly formulovány takto: 

VO1: Jaké  faktory  měly  podle  názoru  klientů  dětských  domovů  největší  vliv  na  jejich 

úspěšné studium v rámci sekundárního a terciárního vzdělávání?

VO2: Jaké faktory měly podle názoru vychovatelů v dětských domovech největší vliv na  

úspěšné studium jejich klientů v rámci sekundárního a terciárního vzdělávání?

VO3: V jakých aspektech se názory vychovatelů a klientů shodují a v jakých se odlišují?

4 Použité metody sběru a analýzy dat
Vzhledem  k  povaze  a  formulaci  výzkumných  otázek  byl  zvolen  kvalitativní  design 

výzkumu, který nám umožní poodhalit sociální realitu v daném prostředí a získat tak detailní a 

komplexní  informace  o  námi  sledovaném  jevu,  neboť  nám  dosud  nejsou  známy  žádné 

výzkumy, které by nás mohly v dané problematice orientovat.

S  ohledem na  povahu výzkumné otázky byl  jako  metoda  sběru  dat  zvolen  hloubkový 

rozhovor,  a  to  zejména  proto,  že  pomocí  otevřených  otázek  můžeme  porozumět  pohledu 

jiných lidí nejlépe. Jako typ hloubkového rozhovoru byl zvolen rozhovor polostrukturovaný, 
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kdy  byl  předem  vytvořen  seznam  základních  otázek  a  témat,  jež  byly  respondentům 

předkládány. Pro naše potřeby byl rozhovor rozdělen na tři části.

Cílem  úvodní  fáze bylo  vytvoření  bezpečného  prostředí,  vzájemné  seznámení  a 

představení cílů diplomové práce. Respondenti se v této fázi přirozeně rozpovídali o svém 

dětství v ústavním zařízení nebo o svém zaměstnání v dětském domově, o svých životních 

štěstích i útrapách, projevovali zájem o danou problematiku – pozitivní nálada v úvodní fázi 

rozhovoru je podle různých autorů (Švaříček & Šeďová, 2007; Hendl, 2008) důležitá, neboť 

může podnítit respondenta, aby se otevřel. Před samotným zahájením rozhovoru byli všichni 

respondenti seznámeni s jeho tématem, odhadovanou délkou (zhruba 60 minut) a také byli 

ujištěni, že výzkum je zcela anonymní a nikde nebudou uváděna jejich skutečná jména. Od 

každého byl získán souhlas k nahrávání rozhovoru na diktafon.

V hlavní fázi rozhovoru jsme se zaměřili na mapování pozitivních a negativních faktorů ve 

vztahu ke vzdělávání na střední a vysoké škole, jinými slovy jsme se dotazovali na to, co 

respondenty  ve  studiu  podporovalo  a  co  jim  naopak  v  ještě  lepších  výsledcích  bránilo. 

Podobné  otázky  byly  položeny  i  skupině  respondentů  vychovatelů.  Cenné  byly  zejména 

doplňující  otázky,  které  byly  namířené  na  jednotlivé  výpovědi  respondentů  (Jak  se  to 

projevovalo? Jak přesně to vypadalo? Není tam ještě něco, co vám pomáhalo?).

V závěrečné fázi byl respondentům ponechán prostor k vyjádření čehokoliv, co je ještě v 

souvislosti  s  výzkumným šetřením  a  jeho  tématem napadlo,  zároveň  jim  bylo  nabídnuto 

zaslání finální podoby této práce. 

Délka  rozhovoru  byla  vždy  individuální  a  odvíjela  se  od  komunikačních  schopností 

respondenta, jeho osobních zkušeností a jiných faktorů. V průměru trval rozhovor 40 minut, 

nejdelší  trval  90  minut.  Prostředí  a  čas  rozhovoru  vždy  vycházely  z  potřeb  respondenta. 

Nejčastěji byl realizován na místě, které vybral sám respondent – v klidné kavárně, na koleji, 

doma, na pracovišti apod. 

Před samotným výzkumným šetřením byl  proveden na jednom cvičném respondentovi 

předvýzkum,  jehož  cílem  bylo  ověřit  si  vhodnost  výzkumného  nástroje.  Bylo  zejména 

zjišťováno,  zda  respondent  rozumí  pokládaným otázkám,  a  také  byla  vyzkoušena  práce  s 

nahrávacím zařízením a technika přepisu rozhovoru. 

Po ukončení sběru dat byly všechny provedené rozhovory bez jazykové úpravy přepsány 

pomocí programu Listen N Write. Tímto postupem jsme získali 131 stran kvalitativních dat, 

která bylo potřeba dále zpracovat, induktivně z nich vytěžit dílčí závěry a odvodit doporučení 

pro  praxi.  Data  byla  vyhodnocována  u  každé  skupiny respondentů  (vychovatelé  a  klienti 
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dětských domovů)  zvlášť;  cílem výzkumu bylo získat  jak názory vychovatelů,  tak klientů 

dětských domovů a tyto  skupiny následně mezi  sebou porovnat.  Přepsané rozhovory byly 

analyzovány pomocí otevřeného, axiálního a selektivního kódování dle Strausse a Corbinové 

(1999).

Nejprve byly rozhovory podrobeny otevřenému kódování pomocí metody papír a tužka 

(Švaříček & Šeďová, 2007) a následně byly kódy seskupeny do kategorií a subkategorií na 

základě své podobnosti – tabulka kategorií a kódů je součástí přílohy této práce. Ve druhé fázi 

byla  předešlá  data  podrobena  axiálnímu  kódování,  ke  kterému  bylo  využito  kódovací 

paradigma Strausse a Corbinové (1999),  byl  stanoven ústřední  jev a  k němu se vztahující 

příčinné podmínky. Následně byla určena strategie jednání, kontext, intervenující podmínky a 

následky.  V poslední  fázi  bylo  provedeno  selektivní  kódování,  jehož  výsledkem je  teorie 

zakotvená v datech. 

5 Charakteristika výzkumného souboru
Jedním z atributů výzkumného vzorku má být, aby reprezentoval nikoliv určitou populaci, 

ale určitý problém (Švaříček & Šeďová, 2007). U zrodu našich dvou výzkumných otázek stála 

i  představa  o  podobě  a  charakteristice  výzkumného  vzorku  –  respondenti  byli  vybráni 

záměrně tak, aby nesli námi požadované vlastnosti a charakteristiky. Předem byla stanovena 

kritéria vztahující se k tématu výzkumu, jež musí daný jedinec splňovat, aby mohl být do 

výzkumu zařazen. Cílem těchto kritérií bylo vybrat pokud možno co nejtypičtější příklady a 

tím zvýšit validitu výzkumného šetření. 

Kritéria pro soubor vychovatelů:

Respondent musí být vychovatelem vykonávajícím přímou výchovnou činnost v délce 

minimálně 27 hodin týdně. Cílem tohoto kritéria bylo vybrat vychovatele, kteří tráví s dětmi 

nejvíce  času.  Ze  základního  souboru  tak  byli  vyřazeni  noční  vychovatelé  nebo  vedoucí 

pracovníci  (ředitel  +  vedoucí  vychovatel),  v  jejichž  činnosti  má  vzhledem  k  jiným 

povinnostem přímá výchovná práce velmi nízký podíl.

Respondent musí mít minimálně dva roky praxe na dané pozici. Cílem tohoto kritéria 

bylo vybrat takové respondenty, kteří nejsou v prostředí úplnými nováčky a dokážou tak o 

něm podat komplexnější informace než vychovatel začátečník. 

Kritéria pro soubor klientů:

Respondent byl umístěn v dětském domově déle než 2 roky před započetím studia na 

střední škole.  Chceme-li  se zabývat vlivem prostředí ústavní výchovy na úspěšnost dětí v 

sekundárním  a  terciárním  vzdělávání,  pak  musíme  zvolit  děti,  které  v  tomto  prostředí 
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pobývaly před započetím studia delší dobu a můžeme tak o nich předpokládat, že byly tímto 

prostředím ovlivněny. 

Respondent musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo je studentem 

2.  nebo vyššího ročníku střední  školy  s  maturitou.  Současné  studenty 1.  ročníku  jsme 

záměrně vyřadili, neboť podle nás neplatí automaticky, že kdokoliv z dětského domova, kdo se 

dostane na střední školu s maturitou, je brán jako úspěšný – řada studentů prvních ročníků toto 

studium vzdává. 

Respondent  musí  být  ve  věku  do  26  let. Chceme-li  získat  co  nejvíce  podrobných 

informací  o  daném tématu,  musíme  se  ptát  pouze  respondentů,  u  nichž  nejsou  informace 

zkresleny delší časovou odmlkou od ukončení studia na střední škole. 

Pro  zvýšení  validity  byli  do  výzkumu  zařazeni  respondenti  různého  věku,  pohlaví, 

národnosti  i  místa  bydliště  (zastoupen  je  kraj  Ústecký,  Liberecký,  Moravskoslezský, 

Jihomoravský a Praha). Každý respondent je klientem nebo zaměstnancem jiného dětského 

domova. 

Samotný výběr a hledání respondentů se staly v poslední fázi snadnější záležitostí, než se 

zdálo  z  počátku.  Telefonicky jsme  oslovili  neziskovou  organizaci,  která  pomáhá  dětem s 

adaptací po odchodu z ústavního zařízení, s žádostí o výpomoc. Pracovníci této organizace 

nám ochotně pomohli vytipovat vhodné respondenty a dojednat si s nimi osobní schůzku. Dále 

probíhal výběr metodou „sněhové koule“ (Hendl, 2008, s. 150), kdy nám první respondenti, 

díky znalosti  dětských domovů a mnoha vazbám na ně,  pomohli vytipovat další  účastníky 

výzkumu. 

Samotné rozhovory byly realizovány v průběhu měsíce ledna 2016. Výběrový soubor se 

skládá celkem z dvanácti respondentů (6 klientů dětského domova a 6 vychovatelů z dětského 

domova).  Skutečná jména respondentů byla v textu nahrazena jinými,  aby byla zachována 

anonymita. 
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Charakteristika respondentů (soubor klienti dětského domova)
Jméno: Věk: Studium: Délka pobytu: Kraj:

Aneta 21 let Studentka 2. ročníku Bc. studia 
zdravotnického zaměření od 13 let Liberecký kraj

Barbora 18 let Studentka 3. ročníku SŠ s maturitou 
humanitního zaměření od 10 let Liberecký kraj

Cyril 19 let Student 3. ročníku SŠ s maturitou 
technického zaměření od 8 let Jihomoravský kraj

David 24 let Student 2. ročníku Mgr. studia 
humanitního zaměření od 3 let Praha

Emil 19 let Student 3. ročníku SŠ s maturitou 
technického zaměření od 7 let Moravskoslezský 

kraj

Filip 25 let
Úspěšně dokončil Bc. studium 
humanitního zaměření, v současné době 
již nestuduje. Pracuje ve státní správě.

od 5 let Ústecký kraj

Tabulka 2: Charakteristiky respondentů (soubor klienti dětského domova)

Charakteristika respondentů (soubor vychovatelé v dětských domovech)
Jméno: Věk: Studium: Délka praxe: Kraj:

Gita 46 let
Ukončené Bc. vzdělání; aktuálně 
studentkou 1. ročníku navazujícího Mgr. 
studia. 

25 let Ústecký kraj

Hanka 25 let Ukončené vysokoškolské vzdělání v 
oblasti pedagogických věd. 2 roky Ústecký kraj

Ivan 35 let Ukončené vysokoškolské vzdělání v 
oblasti pedagogických věd. 4 roky Středočeský kraj

Jakub 25 let Ukončené vysokoškolské vzdělání v 
oblasti pedagogických věd. 3 roky Liberecký kraj

Klára 30 let
Ukončené SŠ vzdělání s maturitou; 
studuje dálkově bakalářský obor 
speciální pedagogika.

5 let Moravskoslezský 
kraj

Ludmila 52 let
Ukončené SŠ vzdělání s maturitou + 
doplňující pedagogické studium 
speciální pedagogiky.

20 let Ústecký kraj

Tabulka 3: Charakteristiky respondentů (soubor vychovatelé v dětských domovech)
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6 Analýza a interpretace získaných dat
V této kapitole přinášíme analýzu (otevřené, axiální a selektivní kódování) a interpretaci 

kvalitativních dat.  Pokusíme se v této souvislosti  odpovědět na námi stanovené výzkumné 

otázky. Data byla analyzována a interpretována u každé skupiny respondentů (vychovatelé a 

klienti dětských domovů) zvlášť. 

6.1 Otevřené kódování skupiny respondentů - klienti dětského domova
Během  otevřeného  kódování  jsme  abstrahovali  celkem  49  kódů,  které  jsme  následně 

roztřídili  do  pěti  kategorií  („motivace  ke  studiu  na  střední  nebo  vysoké  škole“,  „vztah  s 

autoritou nebo institucí“, „systémové aspekty“, „aktivní přístup“, „svoboda a zisky“), které 

popisují následující podkapitoly.

6.1.1 Faktory ovlivňující volbu střední nebo vysoké školy
Klienti v rozhovorech velmi často zmiňují přímo faktory, kterými odůvodňují svoji volbu 

střední nebo vysoké školy, případně samotné rozhodnutí jít studovat. Ve vyprávění klientů se 

objevují  motivy  dvojího  typu:  u  jedněch  převažuje  emoční  složka  (např.  vzpomínka),  u 

druhých racionální složka (myšlenkové operace – analýza).

Jeden z motivů s převažující emoční složkou je spojen s přímými zážitky, že v sobě klient 

už v dětství objevil určitý  zájem, který ovlivnil volbu budoucí školy.  („Bylo mi 9 a vlastně 

sestřičky tam byly něco jako andílci, pomáhaly mi a já sem věděla, že tuhle práci chci jednou 

dělat taky, zajímala sem se o to, co je k tomu potřeba pak…“) Dalším obdobným motivem 

spojeným s přímým zážitkem je zájem objevený v interakci s blízkou osobou, která je pro dítě 

vzorem, tak jako v případě respondentky Barbory:  „A já jsem jí často pomáhala s učením,  

když jí to nešlo, a teta si toho všimla, že mi to de, že sem komunikativní, tak mně tak nějak  

navrhla jít na pajďák, ona tam taky chodila, její dcera taky…“ K rozhodnutí, na kterou školu 

jít, respondentku přímo nasměrovala blízká osoba, se kterou měla klientka velmi dobrý vztah. 

Blízká osoba může působit na rozhodnutí také nepřímo, jako v případě klienta Cyrila:  „Tak 

ona ségra se dostala na gympl, teďka je na výšce, s tím, že teda, když se dostala na gympl tak 

sem říkal tý jo to není špatná škola, je dobrá, chci být jako ona, no a tak sem chtěl mít taky 

maturitu…“ Blízkou osobou, která ovlivňuje v pozitivním slova smyslu dítě v rozhodování o 

jeho budoucnosti, může být vychovatel v dětském domově, rodinný příslušník (matka, otec, 

teta, sestra), kamarád – klíčový je v tomto ohledu citově blízký vztah (podkapitola 6.1.2). 

Výzkumné šetření  dále  ukázalo,  že  je-li  respondentům umožněno zvolit  si  školu podle 

oblasti jejich zájmů, je to po všech stránkách výhodnější, než je-li klientům ve volbě konkrétní 
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školy bráněno z pozice autority („Co mě baví to dělám a co mě nebaví to nedělám přece a pak  

se nemůžou divit, že výsledky nejsou valný, je to jejich chyba.“). Blíže se tomuto jevu budeme 

věnovat v dalších podkapitolách.

Další významný motiv s převažující emoční složkou jsme pojmenovali jako strach, který 

pramení z možných následků. Jedná se například o strach, že dopadnu stejně špatně jako jiní 

klienti, kteří již opustili dětský domov („No mě hlavně poháněli ty kluci co odcházeli z toho  

děcáku v průběhu co já sem tam byl a jelikož se občas přijeli podívat na návštěvu, tak jsem 

viděl, že se nemaj zrovna dobře, ono se nediv, s výučákem na zedníka, když sou tady ukrajinci  

levný, zvlášť v našem kraji (…) Takže to byla spíš taková negativní motivace, že tak nechci  

skončit.“)  nebo  o  strach,  který  je  spojen  zejména  s  opuštěním  dětského  domova  po 

dostudování střední školy. Tento motiv příhodně popisuje respondentka Aneta při zdůvodnění, 

proč jít studovat na vysokou školu: „Byl to čistej kalkul, že musím někam jít, jinak ulice. Bála 

sem se, co když to nezvládnu, jde ti o všechno, vyhoděj tě na ulici a nemáš nic…“11

Strach  jako  silná  emoce  je  přítomen  u  všech  našich  respondentů,  kteří  se  nemají  po 

skončení ústavní výchovy kam vrátit (kontakt s rodinou je přerušen, rodiče zemřeli, apod.). 

Domníváme se, že strach v tomto případě působí pozitivně na školní výsledky v závěru studia 

(„Já se jako fakt bojím v tom čtvrťáku, že neudělám maturitu, to jdeš pak rovnou na ulici, dají  

ti týden na sbalení a deš, ostatní se bojí maturity, ale já se bojím vyhození, to mě prostě žene k  

dobrým  výsledkům…“).  Pozitivní  aspekty  této  zátěžové  situace  uvádějí  respondenti  i  ve 

srovnání se svými kolegy, kteří tento strach nemají, respondent Filip k tomu dodává: „Neuměj 

si to představit, vrátím se ke svý rodině, ta mě utáhne to je nejčastější taková fráze, když se  

mají lidi kam vrátit, ono se podívej, že kdo se nemá kam vrátit jde do sebe a je dobrej (…) a  

nebo sou naivní v tom že (…) platí taková ta věta, že peníze nejsou důležitý, důležitá je láska a  

jdou si k tý rodině svý a ta je zničí, totálně jdou ke dnu, rodina je vysosá.“ Nutno dodat, že 

klienti byli následně dotázáni i na to, zda by šli studovat na vysokou školu i v případě, že by se 

měli kam vrátit; odpovědi nebyly nikterak překvapivé, všichni se shodovali, že určitě ano, ale 

že studium by „bylo mnohem klidnější, víc v pohodě“. 

Co se týče motivů,  ve kterých převažuje racionální složka,  můžeme konstatovat,  že ve 

výpovědích respondentů se objevuje v popředí jako myšlenková operace analýza – studijního 

oboru a jeho perspektivy, životní situace klienta a jeho zkušenosti, otázky budoucnosti apod. 

„Volba střední školy to pro mě bylo něco takový jako když něco začnu dělat, že to budu dělat  

do konce života prostě. Bavil by mě klidně zahradník, ale nedokázal sem si představit, že bych 

11 Dětský domov může pečovat o klienty po ukončení nařízené ústavní výchovy (§ 2, odst. 6 zákona VÚV) 
pouze v případě, že se připravují na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. 
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ve 30 někde v hlíně ryl, taky to je neperspektivní, málo peněz, takže prostě člověk se rozhoduje  

podle uplatnění,  kde najde práci,  co by ho bavilo a tak…“  Respondent Emil se v 9. třídě 

zamýšlel nad volbou střední školy, v rozhodování zohlednil uplatnění oboru, finanční zajištění 

i svůj vlastní zájem.

Výše uvedený výčet představuje zejména motivy uvědomované, tj. ty, na které si klienti 

spontánně vzpomínají a zmiňují je v rozhovorech, proto se také více objevují tvrzení se silnou 

emotivní složkou, která jsou snáze zapamatovatelná; jsme si vědomi toho, že řada motivů nám 

zůstává  skryta.  Celá  tato  kategorie,  i  když  souvisí  s  cílem  výzkumného  šetření  pouze 

zprostředkovaně,  je  kategorií  významnou,  neboť  motivy,  které  ovlivňují  volbu  střední, 

případně  vysoké  školy,  jsou  klíčové  pro  pozdější  školní  úspěšnost,  zejména  protože  se  v 

pozdější fázi studia nevytrácejí a stávají se dlouhodobým cílem („Tak já chci prostě dokázat,  

že sem dobrá, průměr je hezkej, ale mně nestačí, chci být lepší než moji rodiče, dokázat jim 

to…“).

6.1.2 Vztah s autoritou nebo institucí jako klíčový faktor úspěšného studia
Vztah s autoritou (případně s institucí ústavní výchovy) se ukazuje být hlavním faktorem, 

který působí (ať už pozitivně nebo negativně) na školní úspěšnost klientů dětských domovů. 

Na základě získaných dat byla tato kategorie rozdělena na tři subkategorie dle typu vztahu 

klienta s autoritou: „přátelský vztah“ (otevřený výchovnému působení), „autoritářský vztah“ 

(uzavřený výchovnému působení) a „prázdný vztah“. 

Přátelský vztah (otevřený výchovnému působení)
Existence blízkého, citově podloženého vztahu k dospělé osobě je respondenty vnímána 

jako významný zdroj podpory. Slovo přátelský v názvu subkategorie je zvoleno zcela záměrně 

a vychází z výpovědí samotných respondentů, kteří tento vztah k dospělé osobě (kterou může 

být vychovatel, rodič, sourozenec, apod.) označují také jako  volnější, nejsilnější, v pohodě,  

jiný,  ne jako ta autorita apod. Nutno podotknout,  že o přátelský vztah se v pravém slova 

smyslu  nejedná,  neboť  mezi  přáteli  není  formální  vztah  nadřízenosti  a  podřízenosti; 

domníváme se,  že  o  takovýto  vztah  se  jednat  nemůže,  a  to  částečně  i  z  toho důvodu,  že 

dospělá autorita má vůči dítěti jiné postavení (odpovědnost), může ho například trestat. Jak 

klienti dětských domovů tento vztah charakterizují a proč jej jako podporující označují,  se 

následně pokusíme objasnit. 

Klíčovou vlastností, která tento vztah reprezentuje, je schopnost rozpoznat na dítěti, že ho 

něco trápí, a nabídnout mu přirozenou pomoc a pochopení; tuto vlastnost nazýváme empatie a 
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je  důležitá  zejména k  tomu,  aby dítě  autoritu  přijímalo  a  otevřelo  se  jejímu výchovnému 

působení. Barbora: „Teta ta vidí, že mám nějakej problém, prostě to pozná na mě a zeptá se i,  

je všímavá. Zeptá se co mi je a vezme si mě na vychovatelnu třeba a tam si se mnou povídá o  

tom a poradí.“ Emil: „Zase citově to poznáš (…) učila se se mnou, poznala na mně, když se  

něco nedařilo, že sem uzavřený v sobě, a přišla a co se děje, pojď dáme čaj nebo kafe…“ 

Další důležitou vlastností, na kterou respondenti poukazují, je podoba samotného dialogu s 

přijímanou  autoritou  –  tento  dialog  označujeme  slovy  respondenta  Filipa  jako  „rovný  s  

rovným“. Jedná se o dialog partnerský, v němž má každý srovnatelné postavení; příhodně to 

popisuje výpověď Davida: „Začala se mnou mluvit jako s kamarádem, že jsem viděl, že já jí  

něco řeknu a ona to neshodí, kamarádský dialog takový, nebál jsem se něco říct.“  

Neméně významnou vlastností přátelského vztahu je vzájemná důvěra, která se projevuje 

podporou vlastní iniciativy dítěte („On viděl v každým ten jeho potenciál, kterej mohl využít, a  

ten se snažil rozvíjet a podporovat, on nám věřil, nepodceňoval nás jako ostatní.“) a to nejen 

ve  vztahu  ke  vzdělávání.  Důvěra  je  spojena  se  samostatností  a  se  snižujícím se  stupněm 

kontroly  –  tedy  s  narůstající  svobodou  objektu  výchovy.  „Ona  říkala,  že  mi  věří,  že  to  

zvládnu, že sem už stará a chytrá, že mi věří, a neřešila to prostě, nechávala mě.“ Narůstající 

svoboda, důvěra ve schopnosti dítěte, porozumění jeho potřebám, jsou podle našeho názoru 

klíčové aspekty k tomu, aby se dítě otevřelo výchovnému působení přijímané autority. 

Přátelský  vztah  s  autoritou  byl  respondenty  vnímán  zejména  jako  zdroj  citové a 

informační podpory. 

Citová  podpora  je  do  jisté  míry  zastoupena  v  empatii  („To  on  mi  spíš  dával  (…) 

nepodporoval mě ve studiu, ale spíš mi (…) taková emoční podpora, spíš jakože sem v něm 

cejtil,  že  můžu něco říct,  a  že mi dokáže jako poradit…“),  respondenti  ale  uvádějí  i  jiné 

situace, velmi konkrétní, které jsou spojeny s láskou k pečující osobě a mají velký význam 

zejména v mladším věku:  „nechávala mě sedat na klíně…“ „obejmula mě, když mně bylo 

smutno…“ „pohladí mě…“ Vzájemně silný vztah se podle názorů respondentů projevuje tím, 

že dospělé osobě na dítěti záleží, jinými slovy, že oba „kopou za jeden tým“, jak to vysvětluje 

na konkrétním příkladu respondent Filip: „Sem byl v SPC a tam údajně ta psycholožka řekla  

vychovatelce,  že  bych  měl  jít  na  zvláštní  školu,  že  bych  to  tam  měl  jednodušší,  ale  ta  

vychovatelka se rozhodla jinak, dala mě na běžnou základku, věřila, že to zvládnu a měla mě 

ráda.“ Vychovatel se v těchto případech stává blízkou osobou, na které dítěti záleží, přestává 

být  z  pohledu dítěte  zaměstnancem ústavního  zařízení  a  reprezentantem systému,  který je 

vnímán jako něco negativního, jako něco, co dítě omezuje, což blízká osoba, slovy klientů 

37



přítel, není. Hovoří-li dítě o blízké osobě, používá nevyjádřené zájmeno my („(my) měli jsme 

vztah…“  „(my)  jsme  to  prožívali…“)  nikoliv  zájmeno  oni,  které  nejčastěji  reprezentuje 

„špatný“ systém.

Informační podpora ve vztahu ke vzdělávání se odvíjí od předchozích vlastností, jinými 

slovy  se  domníváme,  že  autorita  jako  informační  zdroj  je  snáze  akceptována,  vznikne-li 

přátelský vztah. „To já právě jako když něco nevím, tak jdu za Petrem, nejdu za nikým jiným, 

on mně vždycky něco poradí, i když neví, tak mě podpoří třeba v tom, že si to najdu sám a  

tak.“

Kromě  výše  uvedeného  respondenti  vyzdvihují  i  kladné  vlastnosti  svých  oblíbených 

autorit.  Mezi  ty nejčastější  patří  kreativita,  schopnost  vzbouřit  se  proti  systému („A on si  

dokázal jako dupnout a to se mně strašně líbilo na něm, nebyl prostě ta ovce co dělá co se  

řekne…“) nebo i to, že se zapojují do aktivit s dětmi samotnými („On vždycky hrál s náma, 

nepil kafe někde za rohem s vychovatelkou jinou…“).

Vliv přátelského vztahu na školní výsledky zdůrazňují i samotní respondenti: „I ty její děti  

na  skupině  byly  jiný,  patřily  k  těm  lepším  i  co  se  školy  týče  třeba,  to  není  náhoda,  na  

vychovateli a tom vztahu záleží prostě.“ S názorem respondenta Cyrila souhlasíme, neboť se 

domníváme,  že existence přátelského vztahu s  blízkou osobou (se  všemi  výše  zmíněnými 

aspekty)  výrazně  ovlivňuje  psychosociální  klima  dětského  domova,  které  zprostředkovaně 

působí na samotný proces učení, a tedy i na seberealizaci. 

Autoritářský vztah (uzavřený výchovnému působení)
Přátelský  vztah  s  blízkou  osobou,  popsaný  v  předchozí  podkapitole,  klienti  spojují 

převážně  s  příjemnými pocity  (vyvolanými  vlastnostmi  daného vztahu  –  empatie,  důvěra, 

atp.),  a  tedy ho vnímají  jako faktor  podporující.  V případě  vztahu autoritářského je  tomu 

přesně naopak, je spojen s negativními pocity (křivda, smutek, zlost) a vnímán je jako faktor, 

který většímu úspěchu brání. 

Autoritářský vztah je reprezentován zejména prosazováním požadavků z pozice autority 

a s tím souvisejícím omezením svobody a vlastní iniciativy.  „My jsme nesměli mít ani o něco  

delší vlasy, nesměli jsme si je barvit,  nesměli jsme mít náušnice a další tyhle věci,  bylo to  

nespravedlivý, ostatní domovy mohly a my ne…“  popisuje svůj život v domově respondent 

Cyril.  Autoritářský  vztah  je  v  mnoha  případech  spojen  s  příkazy a  zákazy,  které  jsou 

prožívány negativně (pocity nespravedlnosti a křivdy). 

Ve vztahu ke vzdělávání klienti  nejčastěji  zmiňují  situace,  kdy je jim ze strany vedení 

dětského domova bráněno v samostatné volbě střední školy – jinými slovy není podpořeno 
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přání a vlastní iniciativa dítěte, jak popisuje klient David: „Já chtěl jít na úplně jinou školu,  

dokonce do Prahy na sociálně-právní školu, ale ředitel mi řekl jako, že ne, že půjdu tady na  

zemědělku,  protože jako  nechce,  abych byl  na intru,  že  bych se  tam zkazil.  To mě štvalo  

hrozně. Radši mi řekli, ať si vyberu lehčí školu, kde nebudu mít žádný starosti, to bylo běžný,  

že děcka dávali na zvláštní školy…“ 

Důsledkem těchto příkazů nejsou pouze negativní emoce, ale i horší studijní výsledky, což 

je podle našeho názoru předpokládatelné, studuje-li dítě něco, co od samého začátku nechce 

(„Šíleně nudnej byl ten obor, měl sem i čtyřky, nebavilo mě to a záměrně sem na to sral prostě,  

a vždycky sem jim říkal, že za to můžou oni.“). Na výpovědi respondenta Davida v předchozím 

odstavci je zajímavé i to, že obsahuje důvody nesouhlasu s volbou střední školy („že bych se 

tam zkazil...“, „ať si vyberu lehčí školu, kde nebudu mít starosti...“), které nejsou respondenty 

akceptovány, zároveň se domnívají, že ředitelé dětských domovů rozhodují nikoliv v jejich 

nejlepším zájmu, ale ve svém vlastním zájmu („Tak oni chtějí ušetřit na tom i…“), kdy se 

snaží minimalizovat možná rizika (dítě se v cizím městě chytne špatné party apod.) a tím si 

ulehčit práci, z čehož je jasně patrná nedůvěra.

Kromě nedůvěry (a jiných negativních pocitů) můžeme za vlastnost autoritářského vztahu 

považovat i formu komunikace („a on mě nevyslechne, má svoji pravdu, mluví se mnou jako  

ta autorita…“), která je v tomto případě jednostranná (autorita – dítě). 

Autoritářský  vztah  jsme  v  samotném  názvu  podkapitoly  nazvali  jako  vztah,  který  je 

uzavřený výchovnému působení. Tím nemyslíme, že nemá autorita na dítě žádný vliv, to 

zcela jistě má, tento vliv je však v jistém ohledu omezený, probouzí spíše motivaci vnější než 

motivaci vnitřní, která je ve vztahu ke vzdělávání velmi důležitá. Daná autorita není dítětem 

přijímána jako vzor ani pro něj nepředstavuje zdroj informační a citové podpory; vztah se sice 

projevuje poslušností a rigidním dodržováním pravidel, ale dítě je vnitřně neakceptuje. „Oni 

mi to neříkají proto, abych si dodělal v klidu školu a měl tu maturitu, ale proto, že ze mě maj  

prachy,“ dodává respondent Cyril, kterého vedení přesvědčovalo, aby v 18 letech neodešel z 

dětského domova. Názory vedení („oni“) nebyly pro respondenta důležité, jelikož mu bylo už 

18 let, nemusel a ani neměl důvod je akceptovat; názor změnil až díky oblíbené tetě a sestře, 

jejichž výchovnému působení byl otevřený. 

Dále jsme si kladli otázku, kdo je vlastně oním účastníkem autoritářského vztahu. Hovoří-

li  klienti  dětských domovů o příkazech,  zákazech nebo křivdách,  používají  nejčastěji  třetí 

osobu množného čísla  („radši  mi řekli“,  „oni  mi  to  neříkali  proto“,  „nedovolili  mi dělat  

reparát“,  „nedělaj to takhle“),  která symbolicky představuje „druhou stranu barikády“,  na 
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rozdíl  od vztahu přátelského,  kde se  projevovalo vědomí příslušnosti  (my).  Ze samotných 

výpovědí nelze s určitostí říci, kdo všechno se skrývá pod zájmenem oni – nejčastěji bývá 

zmiňován ředitel dětského domova; domníváme se však, že možným účastníkem vztahu je 

instituce jako taková, jejíž je ředitel reprezentantem – třetí osoba množného čísla symbolizuje 

nejen instituci a její vedení, ale i systém (stát) jako celek  „V tom domově člověk nežije, ale  

přežívá,“ dodává respondentka Barbora, které časté příkazy, řád a omezení nevyhovují. 

Autoritářský  vztah  tedy představuje  negativní  faktor,  který  vzdělávacímu  procesu  v 

dlouhodobém  horizontu  nepomáhá.  Systém  příkazů,  zákazů  a  loajality  vede  ke  ztrátě 

výkonové motivace, která má velký význam pro samotný proces učení. Domníváme se však, 

že přes všechna uvedená negativa (která klienti spontánně zmiňují) má autoritářský přístup v 

prostředí  ústavní  výchovy  své  místo  –  k  výchovné  situaci  je  vždy  potřeba  přistupovat 

individuálně a zohlednit všechny okolnosti. 

Prázdný vztah
Po opakovaném otevřeném kódování  se  nám v  datech  objevil  specifický  typ  vztahu  s 

dospělou autoritou (příp. institucí), který není ani přátelský, ani autoritářský, ani se nejedná o 

kombinaci obojího. Prázdný vztah je charakteristický přístupem vychovatele k dítěti, který je 

ryze pracovní. „Oni tě vnímaj jako práci, ne jako dítě, oni tě vnímají jako něco jo dobrý jdu v  

9 domů, neberou tě jako svoje dítě ani jako kámoše; přistupují tam k tobě prostě  jako ke 

kusu,“ popisují Emil s Anetou svůj pohled na většinu vychovatelů, k nimž nemají dle svých 

slov žádný vztah; Emil k tomu dodává: „Já si s nima nemám co říct prostě, já je beru jako lidi  

na kterejch mně prostě nezáleží…“ 

Prázdný  vztah  je  tedy  charakteristický  vzájemnou  lhostejností,  apatií,  chybějícími 

emocemi a tzv. formální kontrolou („Teďka je to v klidu, je mi 18, já je mám na háku, řeknu  

jdu ven a oni se zeptaj na služby, to je daný pravidlama to hlídaj, a když je mám hotový tak mi  

nemůžou nic říct, takže pohoda.“ „O známky se nezajímají, tam není žádná podpora, to až ve  

čtvrtletí to zkontrolují ty známky, když to je průměr, tak to neřeší…“), která spočívá v rutinním 

plnění pracovních povinností vychovatele, případně instituce a systému jako celku. 

Výše uvedené charakteristiky daného vztahu klienti v rozhovorech spojují se syndromem 

vyhoření, kdy vychovatelé již dávno ztratili radost z práce, snížila se jejich aktivita, pracovní 

nasazení  i  víra  v  to  co  dělají.  „Tam máme  jednu  co  sedí  na  prdeli  a  vůbec  se  nehne.“  

„Vychovatelé s tím nechtějí mít tolik práce, raději dají na lehčí školy a mají klid.“ 

Stejně jako v případě autoritářského vztahu, i v souvislosti s prázdným vztahem užívají 

klienti  třetí  osobu množného čísla,  která  symbolizuje  „druhou stranu barikády“  -  nejenom 
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lhostejné vychovatele, ale i instituci a systém, jehož jsou vychovatelé součástí.  „Jsou hrozně  

omezený tím systémem i vedením. Jakoby nedokážou soustavně připravovat děti na ten odchod  

nebo na školu a nestíhaj, je to právě systémem, kterej je od minuty na minutu nalajnovanej,“ 

vysvětluje respondent David příčiny lhostejnosti a vyhoření u vychovatelů. 

Prázdný  vztah  představuje  ve  vztahu  ke  vzdělávání  jak  faktor  negativní,  tak  faktor 

podporující. Negativně je vnímán zejména chybějící citový vztah a víra ve schopnosti dítěte, 

lhostejnost („V děcáku se začne s dítětem řešit škola až někdy v devátý třídě, nepracujou s  

tebou  systematicky  dlouhodobě,  není  k  tomu  motivace,  víra  v  toho  člověka,  ten  cit...“)  a 

chybějící porozumění dítěti („Ani mě nedokážou pochopit, to mně moc chybí, to porozumění,  

tam prostě k tobě přistupujou jako ke kusu...“). Naopak pozitivně je vnímána svoboda, která z 

takového vztahu vyplývá („Oni jako když není žádnej průser tak se nestaraj, nechaj nás bejt a  

to  mně  vyhovuje.“  „Nekecají  mně  do  učení,  když  jsou  známky  jakž  takž  průměrný  a  

nepropadám vyloženě.“). 

Dětský domov v souvislosti s prázdným vztahem je tak spíše pasivním subjektem výchovy, 

který  dítě  v  dosažení  jeho  maximálního  výkonu  nepodporuje,  jak  to  příhodně  popisuje 

respondent Cyril: „Oni nám nebrání v rozvoji, ale ani nám v něm nepomáhají.“ 

6.1.3 Svoboda jako podporující faktor úspěšného studia
„Svoboda“  byla  vyčleněna  jako  samostatná  kategorie  v  průběhu  axiálního  kódování. 

Původně byly kódy této  kategorie zahrnuty v subkategoriích „přátelský vztah“ a „prázdný 

vztah“, které svobodu podporují. 

Svoboda  je  úzce  spojena  se  vztahem  k  autoritě  nebo  instituci.  Jednou  z  vlastností 

přátelského vztahu je vzájemná důvěra, která  je spojena se samostatností a se snižujícím se 

stupněm kontroly – tedy s narůstající svobodou („No tak já tam teďka ani moc nejsem, oni mi 

to vlastně jen platí a vědí, že já sem samostatný a nehlídají mě moc, je to takové partnerské,  

sem za to rád, že je nemám pořád za prdelí…“ „Ona říkala, že mi věří, že to zvládnu, že sem 

už stará a  věří mi, a neřešila to prostě, nechávala mě.“).  V případě přátelského vztahu je 

svoboda podmíněna dobrými výsledky – částečnou nebo úplnou samostatností, tedy můžeme 

konstatovat, že s vyšším věkem míra svobody stoupá („Když sem byl menší tak to jako mě 

pořád kontrolovali to jo, ale pak už mě nechávali, když viděli, že si poradím sám, že nemám  

problémy a to samozřejmě vnímám pozitivně, jiný zase byli pořád buzerovaný za kraviny a to  

není dobrý, ta kontrola kdy tě berou jak malý dítě.“). 

Svoboda jako pozitivní  aspekt  se  objevuje  i  ve  vztahu  prázdném,  kdy se  vychovatelé 

zaměřují pouze na formální kontrolu plnění povinností,  jinými slovy, kdy je svoboda dána 
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každému,  kdo má splněné své povinnosti  (úklid,  domácí  úkol)  stanovené  řádem instituce. 

Svoboda v tomto případě nevychází ze vzájemné důvěry, ale z lhostejnosti, účinek je však v 

obou případech stejný. 

Nejčastěji klienti hovoří o svobodě v kontextu volby střední nebo vysoké školy: „No nám 

dali hlavně na výběr, to bylo super, holky z jinýho děcáku říkaly, že tam jim nařídili na jakou  

školu mají jít…“ Možnost volby střední školy podle vlastních zájmů a dispozic vnímají klienti 

pozitivně, zároveň jí nepřímo spojují s dobrými studijními výsledky („Co mě baví to dělám a  

co mě nebaví to nedělám přece a pak ty holky na to kašlou a maj špatný známky ale to je jejich  

chyba.“ „Ne pohoda, vybral  sis  to,  já ti  bránit  nebudu, buď tam vydržíš  nebo ne a je to  

logický, člověk si musí vybrat něco co ho baví.“).

Svoboda jako jeden z cílů studia, zejména na vysoké škole, je silným motivačním faktorem 

jak vnitřním, tak vnějším (Filip: „Já sem prostě chtěl bejt vysokoškolák, že pojedu do Prahy a  

budu mít konečně klid a budu studovat to co budu chtít…“ David: „Řekl jsem si, že to zkusím 

a budu tam na koleji a budu mít klid a to byl pro mě jako ten lístek k tomu, abych to začal 

rozjíždět,  ta vidina koleje, klidu, že mně všechno děcák ještě platí…“). Respondent David v 

posledním ročníku střední školy začal řešit otázku své další budoucnosti. David se neměl po 

dokončení  studia  kam vrátit  –  s  rodinou  neudržuje  žádné  styky (rozhodnutí  ke  studiu  na 

vysoké škole je mnohdy strategií před odchodem z dětského domova – blíže v podkapitole 

6.1.1),  práce v jeho oboru ho také příliš  nebavila  –  silná touha po svobodě nakonec byla 

uspokojena podáním přihlášky na vysokou školu.

Svobodu  tedy  můžeme  rozlišit  ve  dvou  významech  –  za  1)  jako  vlastnost,  která 

úspěšnému studiu náleží – (tedy faktor podporující) a za 2) jako jeden z cílů studia na střední 

nebo vysoké škole. V obou případech je svoboda spojena s příjemnými pocity („…Byl jsem 

strašně rád, že mně věřili a mohl sem si to rozvrhnout jak chci…“).

6.1.4 Systémové aspekty a jejich vliv na školní úspěšnost
Systémové aspekty se ukazují být faktorem, který do jisté míry ovlivňuje všechny ostatní 

kategorie a subkategorie a působí na ně – tvoří tedy jakýsi soubor intervenujících proměnných. 

Na  základě  získaných  dat  byla  tato  kategorie  rozdělena  na  dvě  subkategorie:  „materiální 

zajištění“ a „řád a pravidla“ (legislativa a vnitřní normy instituce).

Materiální zajištění
Materiální zajištění je bezpochyby jednou ze základních funkcí dětského domova, která v 

sobě  zahrnuje  nejenom  zajištění  stravy,  ošacení,  školních  pomůcek  a  věcí  nezbytných  k 
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„přežití“, ale i zajištění ubytování,  kulturních akcí jako je divadlo, letní rekreace,  zájmové 

kroužky,  sportovní  aktivity apod.  Nutno dodat,  že  materiální  potřeby (a  s  nimi související 

potřeba jistoty)  jsou v případě dětí  z ústavních zařízení plněny nadměrně,  jak to příhodně 

popisuje  respondentka  Aneta:  „Máme tam všechno,  ne  jenom základ,  máme se líp  než  ty  

materiálně, se podívej na svůj počítač a na naše (úsměv)… Do pražskejch děcáků se podívej,  

to  je  elitka,  to  jsou Babišovy  děti,  di  se  tam podívat  (…) Jezděj  si  k  moři,  mají  spoustu  

aktivit…“ V literatuře (např. Matoušek, 1999) se často uvádí, že následky citové deprivace se 

„systém“ snaží kompenzovat právě materiálně, což je kontraproduktivní a má to nežádoucí 

účinky. Jak tento aspekt vnímají samotní respondenti se následně pokusíme vysvětlit.

Jde-li o materiální zajištění, vnímají ho respondenti v zásadě pozitivně – velmi často ho 

spojují  právě  s  uspokojením  potřeby  bezpečí  a  jistoty,  která  dříve  byla  saturována 

nedostatečně, jak to můžeme vidět na výpovědi Anety, která srovnává dětský domov s životem 

doma: Výzkumník: „Co bylo nejlepší na tom děcáku?“ Respondent: „No ta jistota, ten pocit  

(…) že máš střechu nad hlavou, že ti zaplatěj školu, že když budeš nemocnej zaplatěj ti léky,  

máma  nás  nechala  doma  tři  tejdny  a  nenechala  nám  tam  žádný  jídlo  a  starej  se…“  V 

pozdějším věku se stává materiální zajištění mnohdy jediným důvodem setrvání v ústavním 

zařízení (Výzkumník: „A k čemu je potřebuješ teď, co ti dávají?“ Respondent: „Popravdě? 

Potřebuju  je  teď  jenom  na  ty  peníze,  nic  víc.“).  Výpovědi  některých  respondentů  dále 

poukazují  i  na  rostoucí  sebevědomí  (změna  celkového  self-konceptu),  způsobené  právě 

materiálním zajištěním: „A v tom domově prostě řekli ná kup si tu čepici jestli se ti líbí a já  

říkám dyť stojí tři stovky prostě (…) to bylo nepředstavitelný (…) a to je změna, že za tebe  

někdo vyhodí peníze, sebevědomí toho člověka se tím zvedne samozřejmě, asi tak.“ 

I přes uvedená pozitiva si klienti dětských domovů uvědomují i stinné stránky přílišného 

materialismu, zejména v případě, kdy jsou dětem dávány různé dárky vysoké hodnoty a nejsou 

po nich  vyžadovány žádné  (nebo jen  velmi  mizivé)  výsledky („Všechno mají  zadarmo a 

nechtěj po nich žádný výsledky, to je špatný prostě pokud někdo dostane notebook z nadace  

za to, že propadá ze tří  předmětů, ale ředitel prostě ten notebook nevrátí  žejo…“),  což je 

spojeno s rozmazleností a nesamostatností, kdy klienti dětských domovů nejsou motivování k 

tomu, aby si na svá přání vydělali sami. Po odchodu z dětského domova po dovršení 18 let se 

námi popisovaný jev může projevit tzv. naučenou bezmocností: „Oni nevědí co dělat, je jim to  

jedno, všechno v životě měli zadarmo, nikdo je nenaučil, že prostě se na všechno musí vydělat,  

když chodili na brigádu tak jim ji našli oni sami, přímo ti ji daj takhle pod nos, to v normální  

rodině není,  tam si musíš sám brigádu najít,  vyrábí z těch dětí prostě nesamostatný lidi,“  
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vysvětluje  respondent  Filip.  Výše  uvedené  skutečnosti  tak  velmi  úzce  souvisejí  s  tzv. 

prázdným vztahem,  kdy vychovatel  plní  pouze  formální  povinnosti  (dané  systémem)  a  o 

rozvoj dítěte se příliš nezajímá: „Teď když mně je 18 je potřebuju jen k tomu, aby mně všechno  

platili,  kdybych měl rodinu dostával bych třeba rady do života a tak,  ty mi nikdo nedává,  

nebaví se se mnou co si mám koupit za auto, nebo jestli si udělat pak živnosťák, nikomu to  

nedají, bohužel.“ 

Nadměrná  a  výsledky  nepodmíněná saturace  materiálních  potřeb  vývoji  dítěte 

neprospívá  –  vede  spíše  k  nesamostatnosti,  rozmazlenosti  a  v  pozdějším věku k  naučené 

bezmocnosti. Hovoříme-li o potřebě jistoty, klienti si zároveň uvědomují, že je její plnění ze 

strany domova termínované – do ukončení přípravy na jejich budoucí povolání. V průběhu 

studia je však důležitým aspektem citové pohody, která je důležitá pro to, aby jedinec mohl 

uspokojovat své zájmy a vyšší potřeby, mezi které můžeme řadit i potřebu seberealizace.  

Systém vnějších a vnitřních norem
Za vnější normy označujeme zejména legislativní požadavky (zákony, vyhlášky, metodická 

doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) na výkon a průběh ústavní výchovy, 

z nichž vycházejí i normy vnitřní, platné pouze pro dané ústavní zařízení. Systém vnějších a 

vnitřních norem vnímají respondenti jako faktor, který úspěšnému studiu spíše brání.

Mezi stanovené normy, které klienti v rozhovorech jako nežádoucí zmiňují, patří například 

složení  a  počet  klientů  výchovné  skupiny12,  jak  to  popisuje  jeden  z  respondentů:  „Ten 

vychovatel, ten ačkoliv sám jako chce, vést to dítě k nějakýmu (…) lepší škole (…) výsledku a  

tak (…) a k tomu, aby se to dítě začlo nějak víc rozvíjet, tak nemůže, protože tam na to není  

čas prostě, protože tam není ten individuální přístup, když má vychovatel 8 dětí, tak to nedá  

prostě…“  Respondenti  si  v  tomto  ohledu uvědomují  praktickou nemožnost  individuálního 

přístupu vychovatele ke všem dětem, v praxi to tedy vypadá tak,  že se vychovatel  věnuje 

některým dětem více,  některým méně  –  nejčastěji  je  pozornost  věnována  dětem mladším 

(„Teď jsme my starší a oni se zase věnují těm malým dětem, tříletým a tak, nám se moc už  

nevěnují“) nebo těm, kteří podporu potřebují více („těm co to nejde něco, nebo prostě mají  

nějaký postižení, tak se na ně víc dohlíží.“), případně těm, které jsou více oblíbené („Ona mi 

pak i sama řekla, když mně bylo 20, že na mně jí záleželo nejvíc, že mě si jakoby vychovala,  

dala si záležet víc.“). Námi oslovení klienti dětského domova měli to štěstí, že individuální 

přístup  měli  –  což  označovali  za  klíčový  aspekt  své  úspěšnosti.  Samotní  klienti  dále 

doporučují snížení počtu dětí ve výchovné skupině alespoň na čtyři. 

12 Zákon o VÚV v § 4 odst. 2 stanoví, že minimální počet dětí na výchovné skupině je 6 a maximální 8. 
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Dalším faktorem, který klienti v souvislosti s vnějšími a vnitřními normami zmiňují,  je 

„izolovanost“ od okolního světa. Izolovanost můžeme rozlišit dvojího typu. Prvním typem je 

umístění budovy dětského domova – většinou se zařízení nacházejí na okrajích měst, daleko 

od ostatní zástavby – což má za následek, že je dětem znemožněn rovný přístup ke vzdělávání 

(„Tím, že ten domov leží prostě v takový prdeli, tak mě nechtěli dát na školu do města kam sem 

chtěl.“).  Druhým typem je pak izolovanost sociální,  která souvisí  s lokalizací domova jen 

částečně, tento typ izolovanosti vysvětluje respondent Cyril: „Ale i izolovanost před okolním 

světem, nás ani nechtěli pouštět na dny otevřených dveří si vybrat školu, prostě ne, pak prostě  

i můžeš bejt na kompu jenom hodinu denně, to tě taky hrozně ničí, nemáš kontakt s okolím…“ 

Výpověď Cyrila úzce souvisí se svobodou (blíže v podkapitole 6.1.3), která je dětem dávána 

rovněž v souladu s vnějšími a vnitřními normami („Vycházky jsme měli povolený řádem jen  

do deseti do večera, když si chtěl jít někam na oslavu, měl si prostě smůlu nebo si to domluvit s  

ředitelem…“).  

Víceméně pozitivně je vnímána příprava na vyučování, která rovněž vychází z vnějších i 

vnitřních  norem –  například  z  individuálního  plánu  rozvoje  klienta,  z  organizačního  řádu 

instituce  nebo  ze  stanoveného  denního  režimu:  Respondent:  „Oni  s  náma  dělali  úkoly  

pravidelně,  to  byl  takový  režim  už  stanovenej  a  víceméně  to  fungovalo  jako  v  normální  

rodině.“ Výzkumník: „A jak to probíhá v normální rodině?“ Respondent: „Tak přišel jsem ze  

školy, vytáhl jsem úkoly, řekli aha tady máš úkol, tady ho udělej,  když sem nevěděl jak to  

udělat, tak mi s tím pomohli... prostě řekli, že to musím udělat takhle a takhle a pak sem zbytek  

udělal  já  sám.  Takže  to  byla  taková  náhradní  rodina,  ale  nebyli  to  rodiče.  Příprava  na 

vyučování probíhá velmi často hromadně v předem určenou hodinu, kdy se vychovatel věnuje 

každému klientovi chvíli. 

Velmi  významným systémovým faktorem je  délka  výchovného  působení.  Vychovatel 

netráví v dětském domově všechen svůj čas – do práce přichází ráno a večer z ní odchází ke 

své  vlastní  rodině;  vychovatelé  se  na  výchovné  skupině  střídají  v  turnusových  službách. 

Problémem  častého  střídání  bývá  nejednotnost  v  požadavcích  mezi  vychovateli,  jak  to 

popisuje Barbora:  „Ale líp se jezdí domů, když tam je jiná teta, u který vím, že je lehárko a 

můžu nahoru (na horní byt za kamarádkou, pozn.) a to je pak pohodička.“  V poslední řadě 

záleží i  na celkové době výchovného působení (jak dlouho se klient s vychovatelem zná), 

slovy jednoho z klientů „na délce společné cesty“. „Je to o té cestě, když jí s někým buduješ  

osm let, tak ho prostě znáš, než nováček, a ten vztah je prostě zákonitě jinej,“ vysvětluje Emil 

jednu z příčin existence hlubšího (přátelského) vztahu.
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Většinu námi uvedených systémových aspektů může ovlivnit (a v praxi se tak děje) vedení 

dětského domova. Není žádným překvapením, že kritika respondentů nejčastěji směřuje právě 

na ředitele instituce. Řadu věcí ovlivnit může – neboť samotní klienti porovnávají svůj dětský 

domov s ostatními („My jsme měli jen málo vycházek a nic jsme nesměli, to jiný domovy, když  

se s nima bavíme na těch různejch závodech a akcích to maj úplně jiný…“) a případné rozdíly 

mezi zařízeními vnímají jako křivdu a nespravedlnost. Vedení dětského domova je dáváno za 

vinu i výběr „nekvalitních“ zaměstnanců, organizace práce nebo i režim instituce jako takové 

(„Tak tehdejší ředitel, kterej jako už tam není, tak on mu přesně řekl ten nalajnovanej den a  

ten  vychovatel  se  ho  zeptal,  kdy  ty  děti  maj  mít  na  sebe  volnej  čas,  a  na  to  ten  ředitel  

nedokázal odpovědět, protože tam jako volnej čas vůbec nebyl…“).

6.1.5 Aktivní přístup dítěte ke studiu

Aktivní přístup dítěte souvisí primárně se seberegulačními vlastnostmi osobnosti, tedy s 

vůlí,  která  je potřeba k jakékoliv  lidské činnosti.  Na počátku „aktivního jednání“ je vždy 

přítomna určitá potřeba (potřeba svobody, seberealizace apod.), kterou si jedinec uvědomuje, a 

dotyčný  je  dostatečně  motivován  („Já sem prostě  strašně  chtěl  na  tu  školu…“)  k  jejímu 

naplnění. Není-li vzdělání pro dítě zajímavé (nedostatek vnitřní i vnější motivace), pak dítě 

nemá  nejmenší  důvod  mu  věnovat  svojí  pozornost  a  energii.  Aktivní  přístup  dítěte  tedy 

nemůže nastat bez předchozí motivace. 

Aktivní  přístup  můžeme  charakterizovat  jedním  slovem,  tím  je  samostatnost.  Ta  se 

projevuje v několika oblastech: v přípravě do školy („Já jsem se tomu věnoval sám, věděl  

jsem, že to pro mě je důležitý.“ „Musela jsem si sama poradit, protože na vychovatele to bylo 

už moc těžký.“), v přípravě na přijímací zkoušky („Učil jsem se asi měsíc, musel sem se na tu 

vejšku dostat…“), v nalezení práce nebo brigády („A začala jsem pracovat,  sama jsem si  

našla brigádu a to mi dost pomohlo…“), ve vyhledávání potřebných informací souvisejících 

se studiem („Já jsem už v lednu hodně hledal na internetu, psal do různých diskusí, četl si  

brožurky…“) i v oblasti trávení volného času („Pak jsem začal chodit do posilovny, když sem 

byl  v  Praze  a  začal  jsem konečně  žít…“).  Poslední  výpověď respondenta  spojuje  aktivní 

přístup s příjemnými pocity – Filipovi konečně začal život, konečně si mohl dělat, co sám chce 

– aktivní přístup jde tedy ruku v ruce se svobodou. 
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6.2 Axiální kódování skupiny respondentů - klienti dětského domova

Cílem axiálního kódování je nalezení vztahů mezi kategoriemi a subkategoriemi a jejich 

systematické  uspořádání;  Strauss  a  Corbinová  (1999)  za  tímto  účelem  využívají  tzv. 

paradigmatický  model.  Během analýzy  získaných  dat  v  průběhu  axiálního  kódování  byla 

odhalena kategorie „svoboda“.

Za ústřední myšlenku celého výzkumu je považováno (v souladu s cíli  a tématem této 

práce) úspěšné studium na střední nebo vysoké škole – tato myšlenka byla označena jako jev, 

ke  kterému  byly  vztaženy  ostatní  kategorie,  subkategorie,  případně  samostatné  kódy  na 

základě paradigmatického modelu:

 

Příčinné 
podmínky Jev Kontext Intervenující 

podmínky
Strategie 
jednání Následky

Motivace ke 
studiu

Úspěšné 
studium na SŠ 
nebo VŠ

Vztah s 
autoritou

Systémové 
aspekty

Aktivní 
přístup

Svoboda 
(zisky)

Tabulka 4: Axiální kódování; soubor klienti dětského domova

Příčinným podmínkám odpovídá kategorie „motivace ke studiu na střední nebo vysoké 

škole“, které náleží například tyto kódy: touha být lepší než… („Vždycky jsem se chtěla lišit  

(…) lišit od těch co mají  stejnou barvu jako já (romského původu, pozn.) a nedokázali se  

přizpůsobit, a chtěla sem bejt lepší a dokázat, že já taková nejsem.“); touha něco znamenat 

(„Mám  samozřejmě  takové  přání  něco  ve  svém  oboru  dokázat  a  tím  vlastně  zbořit  i  ty  

předsudky, že děti z děcáku jsou hloupé, není to tak.“); přímé zážitky z dětství („Už když sem 

byl  malej,  tak  mě to  montování  věcí  bavilo,  pamatuju  si  jak  sem dostal  takový  to  dětský  

nářadíčko.“) nebo kód s názvem strach z „nebo“ („Byl to vyloženě cíl jít studovat, měla sem 

strašnej strach, že půjdu na ulici, když nejsi student a je ti 18, musíš z děcáku pryč totiž…“). 

Kontextem,  neboli  vlastnostmi daného jevu,  je  kategorie  „vztah  s  autoritou“  (zejména 

přátelský vztah a prázdný vztah), která s úspěšným studiem úzce souvisí. Vztah s autoritou je 

tím prvkem paradigmatického modelu, který ovlivňuje strategie jednání, případně interakce; 

změnou kontextu dochází ke změně příčinných podmínek. Do subkategorie „přátelský vztah“ 

patří zejména tyto kódy: empatie („Ona mě dokázala pochopit, vždycky na mně poznala, když  

se mi něco stalo, ani se mě neptala a já věděl, že ona to ví…“), podpora vlastní iniciativy („A 

teta ta mě v tom podpořila, nikdy mi neřekla, že tohle je špatný a nemám to dělat, vždy se mě  

snažila tak nějak nasměrovat, nehanila moje myšlenky, toho jsem si vážila a vážím dodnes…“), 
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důvěra nebo emoční podpora.  Do subkategorie „prázdný vztah“ patří  kódy:  výchova jen s 

formální kontrolou („O známky se nezajímají, tam není žádná podpora, to až ve čtvrtletí to  

zkontrolují ty známky, když to je průměr, tak to neřeší…“) nebo kód vztah bez emocí („Oni tě  

vnímají jako práci, nemají k tobě žádný vztah, mají doma svojí rodinu, my jsme jen prostředek  

jejich obživy…“).

Širším kontextem – tedy intervenujícími podmínkami – jsou systémové aspekty, zejména 

pak materiální zajištění a systém vnějších a vnitřních norem. Zahrnují kódy: potřeba jistoty a 

bezpečí („Je to taková ta jistota, že za tebe všechno zaplatěj a nemusíš se o nic starat.“), 

zvýšení sebevědomí („Doma jsme takový vybavení nikdy neměli, to sem byla v šoku, najednou  

mi někdo dal telefon, nový oblečení, cítila jsem se příjemně bych řekla, i když to je dávno.“), 

požadavky na vychovatele, nejednotnost ve výchově mezi vychovateli ve skupině, izolovanost 

od okolního světa („Ten děcák byl umístěnej totálně v prdeli když to takhle řeknu, což mělo za  

následek,  že mě nepustili  na školu, kam jsem chtěl.“) nebo management dětského domova 

(„Záleží na řediteli hodně, ten vychovatel kolikrát chce dělat změny, ale vedení k tomu není  

svolný, prostě pro někoho je pohodlný dělat to dál tak jako léta předtím.“). 

Strategií jednání je kategorie „aktivní přístup“, která zahrnuje kódy samostatnost („A sám 

jsem  si  našel  brigádu,  abych  měl  nějaký  peníze.“),  přijetí  odpovědnosti  za  své  jednání 

(„Hlavně sem si uvědomila, že to dělám pro sebe, že z toho děcáku odejdu a je dobrý mít jako  

dobrý start.“), příprava na přijímací zkoušky nebo do školy („Učila jsem se hodně, pomáhala 

mi s tím občas i teta, ale sama jsem si studovala různý knížky, dělala testy, záleželo mi na 

tom.“) a realizace ve volném čase.

A nakonec následkem je kategorie „svoboda“, která zahrnuje kódy spokojenost („Líbí se 

mi, že mě nenutí se učit, to se mi fakt líbí.“), seberealizace („Můžu si dělat co mě zajímá, mám 

v tom volnost…“), volba střední školy („No nám dali hlavně na výběr, to bylo super, holky z  

jinýho děcáku říkaly, že tam jim nařídili, na jakou školu maj jít.“), důvěra apod. 
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6.3 Selektivní kódování skupiny respondentů - klienti dětského domova

Strauss a Corbinová (1999) doporučují při sepsání základu svého příběhu zeptat se sami 

sebe,  co  je  na  zkoumané  oblasti  nejvíce  překvapující,  co  si  myslíme,  že  je  hlavním 

problémem.  V rámci  selektivního  kódování  byla  zvolena  jako  centrální  příčinná  kategorie 

„svoboda (zisky)“ a byly odhaleny následující vztahy mezi kategoriemi:

Obrázek 3: Selektivní kódování souboru klienti domova

Klienti  dětských  domovů  velmi  pozitivně  vnímají  svobodu,  ať  už  jako  prostředek  k 

dosažení  lepších  výsledků (podpora  tzv.  aktivního  přístupu)  nebo jako přirozený důsledek 

úspěšného  studia.  Tím,  kdo  svobodu  jako  jeden  z  pedagogických  prostředků  využívá,  je 

vychovatel  dětského domova (případně jiná uznávaná autorita),  který svým „kamarádským 

přístupem“  nebo  naopak  „lhostejností“  (v  kontextu  svobody)  podporuje  klienta  v  jeho 

motivaci ke studiu a lepším studijním výsledkům. Významným prvkem našeho modelu jsou 

systémové aspekty,  které  ovlivňují  klima dětského domova a  tím i  vychovatele  a  studijní 

výsledky jako takové. V neposlední řadě systémové aspekty, zejména legislativní požadavky i 

materiální zajištění, určují míru a kvalitu svobody. 
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6.4 Otevřené kódování skupiny respondentů - vychovatelé

Otevřené  kódování  výběrového  souboru  vychovatelů  z  dětských  domovů  následovalo 

bezprostředně  po zpracování  a  analýze  dat  výběrového souboru klientů  dětských domovů. 

Samotný  proces  kódování  tak  byl  do  jisté  míry  ovlivněn  předchozí  analýzou,  kdy  jsme 

ponechali  (v  případě  totožného  významu)  názvy  některých  kódů  i  kategorií.  Během  této 

analytické  činnosti  jsme  abstrahovali  52  kódů,  které  jsme  následně  roztřídili  do  sedmi 

kategorií („aktivní přístup dítěte“, „pedagogem neovlivnitelné faktory na straně dítěte“, „vliv 

původní  rodiny“,  „motivy  související  se  studiem  a  výsledky“,  „působení  pedagoga“, 

„systémové aspekty“, „svoboda“), které si následně popíšeme. 

6.4.1 Pedagogické působení vychovatele jako klíčový faktor úspěšného studia
Kategorie  „působení  pedagoga“  obsahuje  kódy,  které  souvisejí  s  přímou  činností 

vychovatele  v  dětském  domově  –  kategorie  byla  dále  rozčleněna  na  tři  subkategorie: 

„pozitivně přijímané působení“, „emoce“, „důsledná kontrola“. 

Pozitivně přijímané působení

Jedná se o takové pedagogické prostředky, které jsou dle názorů vychovatelů samotnými 

klienty vnímány pozitivně (jsou interpretovány jako „kamarádské“ a neohrožující). Zároveň je 

respondenti označují jako účinné, mající pozitivní vliv na školní úspěšnost. 

Prvním typem pozitivně  přijímaného  působení  je  podpora  vlastní  iniciativy,  která  se 

projevuje nejenom ve slovech, ale i v činech, a týká se rozmanitých oblastí – volba střední 

školy („…No vyloženě upřednostňujeme to, co to dítě chce, snažíme se ho v tomto podpořit a 

nebránit mu.“), zájmová činnost („A jeho strašně bavil fotbal, tak jsem mu navrhnul, že by  

mohl chodit tady do oddílu fotbalovýho, zjistil jsem mu podmínky…“) apod. 

Druhým typem je působení, které jsme pracovně nazvali jako  „nepřímé“ - jinými slovy 

kdy dítě netuší (příp. by nemělo vědět), že je vychováváno („Chce to s těma dětma je přivést  

na nějakou cestu nepřímo i, třeba říct já mám známou a ta říkala, že tahle práce je dobrá, je  

tam výborný uplatnění, teďka dostali v práci benefity, a tak…“ ; „Musíš ho nějakým stylem  

nasměrovat, třeba pozoruju když si připravujeme sami stravu, tak on se do toho hrne, že by  

jako šel uvařit a vidíš ho jak prostírá a říkám hele Lukáši tobě to jde si šikovnej, nechtěl by si  

dělat kuchař obor…“).

Posledním typem působení jsou  individuální rozhovory s dítětem,  které jsme doplnili 

přívlastkem „svěřovací“; jedná se o ten typ rozhovoru, který vyplývá z přátelského vztahu a 

jeho vlastností, tak jak jsme popsali v podkapitole 6.1.2.
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Důsledná kontrola

Systém kontroly (klienty dětského domova vnímán spíše negativně) ve vztahu ke školní 

úspěšnosti  je  spojen  zejména  s  přípravou  na  vyučování,  která  je  v  mnoha  dětských 

domovech  každodenní  rutinou  a  povinností  jak  vychovatele,  tak  klientů.  Výstižný  popis 

přípravy na vyučování nabízí vychovatelka Ludmila:  „My máme denně hodinu přípravu na  

vyučování, kdy se prostě plněj úkoly, když není něco někomu jasný tak mu to tam vysvětlíme, a  

prostě hodinu denně, může se to i protáhnout samozřejmě. Všichni sedí u stolu a musí něco  

dělat.  A když nemají  úkoly,  tak já  se to snažím soustředit  tak,  že jim donesu složenku na 

vyplnění, nebo podací lístky a takový praktický věci... Aby něco dělali prostě a neotravovali ty  

ostatní.“ 

Vychovatelé  se  rovněž  soustředí  na  průběžnou  kontrolu  studijních  povinností  („Máme 

přístup do elektronických žákovských a pravidelně kontrolujeme.“) přičemž jakoukoliv změnu 

v prospěchu reflektují v následné práci s dítětem. Důležitá je i komunikace s třídním učitelem, 

která,  dle  slov  respondentů,  probíhá  rovněž  pravidelně,  ať  už  telefonicky,  nebo 

prostřednictvím elektronické pošty. 

Systém kontroly klienti dětských domovů nepřímo i vyžadují,  „jakoby bez něj neuměli  

žít“, říká vychovatelka Hanka a uvádí konkrétní příklad z pedagogické praxe:  „My máme i  

cvičnej byt a když ty zletilý jdou na ten cvičnej byt, tak nemusí docházet na tu hodinu a viděli  

jsme  ten  rapidní  pokles  u  toho jednoho  kluka,  jak  šel  prostě  z  trojek  dolů,  tak  jsme  mu 

doporučili, což pro něj znamená, že musí, chodit na ty hodinovky denně, a zase se to začalo  

zvedat.“ Respondentů jsme se také zeptali, jak to udělat, aby se klienti bez sociální kontroly 

obešli a výsledky se nezhoršily, odpovědi byly spíše obraného charakteru:  „No nijak, ty je  

můžeš  nějak  motivovat,  ale  buď chtěj  nebo nechtěj,  většinou nechtěj,  to  maj  v  krvi  asi.“  

Uvedený výrok vychovatele Ivana nás svým obsahem vhodně přesouvá k další podkapitole.

Emoce
Z analýzy získaných dat  vyplynulo,  že  pracovníci  dětských domovů jsou do jisté  míry 

přesvědčeni  o  tom,  že  svým  působením  ovlivňují  školní  úspěšnost  dětí  (převážně  těch 

úspěšných) což považujeme za pozitivní jev, neboť  přesvědčení o vlastní účinnosti určuje, 

jak se  vychovatelé  cítí,  jak přemýšlejí,  a  rovněž je  úzce spjato s  motivací.  Přesvědčení  o 

vlastní účinnosti je spojeno zejména s příjemnými pocity: „A druhý den přišel po tom co jsme 

se doučovali a samozřejmě dostal jedničku, tak to mě potěšilo samozřejmě.“ „Vždycky mám 

radost  byť  z  malinkých  jako  úspěchů  těch  děcek,  to  je  ta  hezčí  část  té  mé  práce,  vidět  

výsledek.“ 
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Vychovatelé však spontánně hovoří více o svých útrapách; v datech se tak objevují pocity 

beznaděje („A pak jsme my ty nejhorší,  doma je do toho nikdo nenutí,  škola na to kašle,  

hlavně  na  těch  učňákách  žejo...  My  nemůžeme  nic  moc dělat…“)  nebo  dokonce  zlost  na 

biologickou rodinu (blíže v podkapitole 6.4.4).

Do jisté míry můžeme říci, že vychovatele ovlivňuje v jejich strategiích  citový vztah k 

dítěti – ať už pozitivní nebo negativní („Ty si k nim navážeš nějaký vztah za tu dobu a nechceš  

je nechat na holičkách se základkou úplně… Je ti to líto, když skončí špatně.“) a také tzv. 

kauzální atribuce, proces, při kterém vychovatel přenáší negativní nebo pozitivní zkušenost s 

jedním člověkem na percepci jemu podobné osobnosti („No já nevím, nám příde zbytečný  

jezdit někam na internát... My víme, že ty děti tam stejně nebudou chodit, my jsme zajistili  

jedný dívce, jsem oběhala, že může jít na kadeřnici, nebyla zas tak hloupá… Sama chtěla, a  

chodila tam měsíc do tý školy a utekla. Takže oni by tam stejně nechodili, jako ta holka.“).

6.4.2 Pedagogem neovlivnitelné faktory na straně dítěte
Pocity beznaděje a z nich vyplývající pracovní frustrace úzce souvisejí s kategorií, která 

nese  název  „pedagogem neovlivnitelné  faktory  na  straně  dítěte“  –  v  mnoha  případech  se 

skutečně jedná o faktory, které ovlivnit nelze, v jiných případech se podle našeho názoru jedná 

spíše o jakousi obranu (racionalizaci) právě před pocitem beznaděje.

Prvním neovlivnitelným faktorem,  o  kterém vychovatelé  hovoří,  je  inteligence dítěte; 

zmiňuje  ji  například  vychovatel  Ivan:  „Pokud  je  někdo  IQ  podpůrměrnej,  tak  ho 

nenamotivuju,  aby  šel  na maturitu  a  aby  ji  ještě  udělal,  můžu ho  maximálně  nasměrovat  

někam, tak ho pošleme na ten výučák, než aby šel po základce někam na úřad, s tím se nedá  

nic dělat.“

Druhým faktorem je věk dítěte při příchodu do dětského domova. „Jistě, no oni už přijdou 

bez návyků a je to spojený se záškoláctvím a musí se ty děti podněcovat k lepším výsledkům, 

ale je to hrozně těžký, protože ty děti jsou už starší, třeba už pubertálního věku, tam už se to  

těžko ovlivňuje… Ale máme tam děti, který tam jsou už odmala, a tam záleží na tom, že to je  

pro nás možná  jednodušší,  protože ty vlastně už máš ty děti  odmalička, a když se s nima  

pracuje,  tak víš  co se  od nich  dá očekávat  nebo víš  jaký maj  potenciál  a  tak… To je  to  

senzitivní období žejo, v mladším věku máš šanci to dítě změnit, když nám ho šoupnou v 15 tak  

je to hezký, ale ten vliv nemáme tak velký“, vysvětluje svůj pohled respondentka Gita. 

V zásadě tedy mezi vychovateli platí pravidlo, že čím delší je „společná cesta“, tím má dítě 

lepší školní výsledky. Na mladší dítě se také snáze působí („To je to období píle a snaživosti  

jak říká Erikson.“).

52



Třetím faktorem, který vychovatelé zmiňují je  zájem o studovaný obor13.  „Nejde nikdy 

zařídit, aby něco někoho bavilo, to prostě ten člověk se musí sám v tom najít, musí na to mít 

buňky, já můžu maximálně mu pomáhat v tom jeho hledání, ale co chceš dělat, když ho nebaví  

nic, on prostě bude sedět na tý prdeli a nic nechce, nic nepotřebuje, pak je to jeho problém, my  

mu možnosti dávali…“ Vychovatelé se tedy domnívají, že rozhodnutí o tom, co mě bude bavit, 

je především záležitostí každého člověka, zájem nelze nařídit, je však možné dítě vhodnými 

prostředky podporovat v tom, aby svojí oblast zájmu objevilo. Zaklínáním se slovy „je to na 

něm,  já  udělala  všechno“ dochází  víceméně  k  racionalizaci  vlastního  pedagogického 

neúspěchu, i když přiznáváme, že práce s některými jedinci není jednoduchá. 

Posledním faktorem, který zmíníme pouze okrajově14,  je  vliv biologické rodiny, jak to 

příhodně popisuje vychovatelka Ludmila: „Všimni si, že kdo tu rodinu nemá je na tom prostě  

líp co se týká výsledků i jakoby budoucího života, ta rodina je závaží, nedává nic dobrýho, my  

s tímto nemůžeme dělat lautr nic jako vychovatelé.“ 

Tímto  jsme  vyčerpali  faktory  na  straně  dítěte,  které  mají  vliv  na  školní  úspěšnost  a 

vychovatelé je podle svých slov ovlivnit nemohou nebo nedovedou. Součástí výzkumu jsou i 

jiné částečně neovlivnitelné faktory, které však nebudou přímo spojeny s osobností dítěte. 

6.4.3 Motivy související se studiem a výsledky
Kategorie s názvem „motivy související se studiem a výsledky“ reprezentuje faktory, které 

úspěšné studium podporují;  jinými slovy,  udržují  jedince v aktivním přístupu (podkapitola 

6.4.6), samy o sobě však tento stav nezpůsobují, na to jsou podle našeho soudu příliš slabé – 

respondenti je zmiňují až v úplném závěru výčtu podporujících faktorů a na rozdíl od jiných 

oblastí (vliv rodiny, působení pedagoga) se pouze domnívají, že se jedná o vlivy, které na dítě 

pozitivně působí; zda tomu tak skutečně je, nevědí. Níže uvedený výčet motivů je do jisté míry 

podobný s výčtem motivů u stejnojmenné kategorie u skupiny respondentů klienti dětských 

domovů – určité podrobnosti k vybraným kódům zde proto neuvádíme a odkazujeme čtenáře 

na příslušnou kapitolu.

Prvním motivem, který se v získaných datech objevuje, jsme nazvali in vivo kódem jako 

„strach z nebo“, který pramení z možných následků, které jsou dvojího typu. Za 1) se jedná se 

o  strach,  že  klienti  mohou dopadnout  jako jejich  vrstevníci,  kteří  se  dobře nemají,  jak to 

popisuje vychovatelka Hanka:  „Teď příklad jim slouží holka co byla u nás, dělala maturitní  

13 Tento  faktor  úzce  souvisí  s  motivací  (kategorie  „motivy související  se  studiem a  školními  výsledky“),  v 
kategorii „neovlivnitelných faktorů na straně dítěte“ se nachází proto,  že podle názoru vychovatelů nelze 
dítěti „nařídit zájem“, ten si musí objevit samo. Toto objevení je tak pedagogem částečně neovlivnitelné. 

14 Vliv rodiny zahrnuje celou samostatnou kategorii viz podkapitolu 6.4.4.

53



obor, kterej nebyla schopná vůbec zvládnout (…) a teď v létě od nás odešla nadobro, a bydlí v  

Mostě a dělá nějakou prodavačku, nájem má 7 tisíc, bere 12 tisíc a ta její mladší ségra je 

pořád u nás a ty děti s ní komunikujou a vidí jaký to je žejo, takže to taky pomáhá, že to viděj  

přímo. Taky občas slyším no ta Jana ta na tom asi není dobře jako a…“ a za  2) se jedná o 

strach,  který je  spojen s  opuštěním dětského domova,  týká se  zejména těch dětí,  které  se 

nemají kam vrátit („Věděj, že se nemůžou na nikoho spolehnout, že se nemají kam vrátit… No  

a pak jsou ty děti co mají ty babičky, tety, nefunkční rodinu a ty se nebojí reality…“). 

Dalším motivem, který se v datech objevuje, příhodně popisuje vychovatel Ivan: „No, on 

chce být taky tak dobrej, chce být taky obdivovanej a nechce být horší než ten bratr, spíš lepší,  

což je dost silná jakoby potřeba podle mě.“ Tento motiv jsme pracovně nazvali jako „touha 

být jako… nebo lepší než…“ Může se jednat i o snahu identifikovat se se svým vzorem: „To 

byly ty manageři z tý nadace přímo (...) Přijeli k nám a po čase spolupráce si toho kluka  

vyhlídli, protože maj stejně starý děti a občas si ho začli brát k sobě domů, a on najednou  

viděl, že ty hodnoty a takovýto prostředí (...) samozřejmě pražáci žejo, to jsou jiný podmínky,  

jiný platy, jiný auta, bydlej ve vilách žejo a on tím, že tu rodinu neměl nikdy, tak se mu to  

zalíbilo asi si myslím já, že by jednou chtěl žít taky v takovým podobným prostředí.“

Velice  významným motivem,  který  k  úspěšnému  studiu  bezesporu  náleží,  je  zájem  o 

určitou oblast, která vede k volbě vhodné střední školy a ve které chce klient něco znamenat, 

něco  dokázat.  Tento  zájem  v  sobě  musel  klient  nejprve  objevit;  vychovatelé  se  v  této 

souvislosti  domnívají,  že  mají  na  objevení  zájmu  vliv15,  využívají  zejména  nepřímého 

pedagogického působení:  „On vždycky rád pracoval se dřevem, když jsme něco montovali a  

to, jestli  měl nějakýho kamaráda (…) trochu jsem ho do toho namotivoval, jinak by ho to  

možná ani nenapadlo, tak řekl, že by chtěl toho truhláře, že mu to přijde jako perspektivní  

práce.“  V  uvedené  výpovědi  Ludmily  je  obsažen  i  další  významný  motiv,  kterým  je 

perspektiva studovaného oboru – uplatnění na trhu práce, možnosti samostatného podnikání, 

finanční  zajištění,  apod.  To vše  vychovatelé  v  rozhovorech  zmiňují  jako  silné  aktivizační 

motivy. 

Všechny výše uvedené motivy představují dlouhodobý cíl, který udržuje klienty v aktivním 

přístupu – jinými slovy jim dává smysl. Některé motivy jsou více emočně podložené (přímé 

zážitky),  jiné  jsou  spíše  racionálně  podložené  (perspektiva).  Připomínáme,  že  se  jedná  o 

15 U  úspěšných  dětí  vychovatelé  hovoří  o  významu  svého  vlivu  a  podpory;  u  dětí,  které  úspěšné  nejsou 
(nedosahují dobrých studijních výsledků, propadají, apod.) se své viny zbavují („A i když jim vysvětlíš, že je s  
tím nikde nezaměstnaj, jako krájet cibuli to umí každej, tak jim to stačí a neuděláš nic…“).
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pohledy  vychovatelů,  se  srovnáním stejnojmenné  kategorie  u  skupiny  respondentů  klienti 

dětských domovů však můžeme konstatovat, že se ve svých názorech neodchylují od reality. 

6.4.4 Biologická rodina dítěte a její vliv na úspěšnost ve studiu
Významnou kategorií, kterou jsme v paradigmatickém modelu, během procesu axiálního 

kódování, přiřadili k intervenujícím proměnným, je „vliv původní biologické rodiny“ (ať už se 

jedná o rodinu ryze nukleární, nebo o rodinu širší), se kterou klienti dětských domovů udržují 

(nebo  neudržují)  vzájemný  kontakt.  Tato  kategorie  zahrnuje  celkem  pět  kódů:  chybějící 

základní stavební kameny, pocity nedůvěry, negativní vliv na vzdělání, návraty z dovolenek, 

kde není rodina, je úspěch. 

Celkově  je  vliv  biologické  rodiny  na  školní  úspěšnost  dětí  hodnocen  vychovateli 

negativně, a to nejčastěji v souvislosti za 1) s návratem z krátkodobých návštěv u rodičů, které 

jsou povoleny ředitelem dětského domova a orgánem sociálně-právní ochrany dětí („…a vrátí  

se nám to dítě absolutně rozvrácený, roste si tam jako dříví v lese a tobě pak trvá tři měsíce,  

než ho znovu nanormuješ tam kde byl… Celej rok práce ti smázne jeden tejden doma…“), a 

za  2) trvalým návratem dětí  do biologické rodiny,  tedy zrušením nařízení ústavní výchovy 

(„…Jako s tou Aničkou, teď jsme jí vypiplali konečně, je fajn strašně, cokoliv řekneš to udělá,  

pomůže, a ona jde domů, takže práce v háji…“). 

Vychovatelé v obou výše uvedených případech pociťují nedůvěru vůči biologické rodině a 

jejím schopnostem postarat  se o řádný vývoj  dítěte;  respondentka Klára,  na otázku zda si 

myslí, že rodina zničí vše, co v domově vytvořili, odpovídá takto: „Hm, protože pořád mají  

úplně jiný hodnoty, nevěřím, že se změní, ať si přečteš jakoukoliv knížku o Romech, tam je to 

jasně daný, oni nemají ty návyky, učení pro ně není vůbec motivace, pro ně vzdělání není nic  

důležitýho,  oni  prostě  jim  to  stačí  na  přežití  dneska  a  zejtra,  tady  a  dnes  a  budoucnost  

neplánujou.“ Klára svůj negativní postoj spojený s nedůvěrou v další části rozhovoru opírá o 

celou řadu odborných studií a publikací, nejen z oblasti romské problematiky, ale i z oblasti 

psychologie  a  jiných  příbuzných  věd  –  jedná  se  tedy  o  postoj,  u  kterého  je  přiměřeně 

zastoupena  emocionální  i  kognitivní  složka.  Pravdou  však  je,  že  u  mnoha  vychovatelů  u 

podobného postoje převažuje složka emocionální („Byly odebraný kvůli týrání a rodina se  

změnila, rodina je skvělá (říká s lehce ironickým nádechem), tak jdou na zkušební dobu na půl  

roku domů,  zrovna když  jsme si  jí  oblíbili  a  těšili  se,  že  bude  dobrá.“),  která  je  mnohdy 

spojena  s  přímou  nebo  zprostředkovanou  zkušeností („Říkala  mi  kamarádka  sociální  

pracovnice co chodí do rodin, že se ta holka zhoršila, samá kule a poznámka, krade ta holka,  

to když byla u nás tak nedělala, zbytečná práce prostě, když nám jí vzali do rodiny.“).
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Z předchozích ukázkových výpovědí vychovatelů nás nepřekvapí, že kladně hodnotí stav, 

kdy je vliv rodiny minimální nebo v lepším případě vůbec žádný. Jedná se o případy, kdy dítě 

s rodinou kontakt neudržuje nebo svoji biologickou rodinu nezná. „Kdo nemá tu rodinu tak  

prostě je to vidět,  nemá nikoho a musí se spolehnout sám na sebe,“  konstatuje vychovatel 

Jakub.  Rodina,  ať  již  v  některých  ohledech  dysfunkční,  představuje  pro  dítě  opouštějící 

ústavní  zařízení  pocit  jistoty,  zázemí,  kam se může klient  vrátit.  U dětí,  které  tuto  jistotu 

nemají, je přítomen jako silný motiv k lepším výsledkům „strach z nebo“ (blíže v podkapitole 

6.1.1). Neefektivní systém sanační práce s rodinou a osobní zkušenosti vedou respondenty k 

jednoduchým a přímočarým řešením, v nichž figuruje nulový nebo minimální vliv biologické 

rodiny („Bylo by lepší je od tý rodiny odříznout do tý doby, než z nich něco uděláš, ale tohle  

někde říct tak na tebe vlítne Šabatka (ombudsman, pozn.), ale myslí si to každej…; Já bych  

dal, jako je možnost oddálit zletilost toho dítěte, což je možnost posunout tuším, já bych tohle  

dal i na domov, nám se stalo, že i hodně dobrejch dětí, který měly rok před sebou na učňáku a 

fakt by ho u nás dodělaly, protože bysme se o to postarali, tak se nám stalo, že v 18 odešel, šel  

zpátky k rodině a ve finále vidíš, že tu školu zase fláká.“), a která jsou zároveň vnímána jako 

jediná možná. 

V souvislosti  s  negativním vlivem rodiny zmiňují  vychovatelé  i  skutečnost,  že  děti  do 

dětského domova přicházejí s nedostatečnou výbavou („a už tam vlastně není ani ten základ  

vybudovanej…“), což je na jednu stranu očekávatelné, bereme-li v potaz z jakých příčin a za 

jakých podmínek bývá ústavní výchova soudem nařízena. Velmi v tomto ohledu záleží na věku 

dítěte, ve kterém je do ústavního zařízení umístěno; z pohledu respondentů zde platí pravidlo, 

že čím dříve je dítě do zařízení umístěno (čím je mladší), tím lepší můžeme očekávat studijní 

výsledky.

6.4.5 Systémové aspekty jako soubor intervenujících podmínek
„Systémové  aspekty“  jsou  těmi  faktory,  které  svým  způsobem ovlivňují  některé  další 

kategorie – tvoří tedy jakýsi soubor intervenujících proměnných. Na základě získaných dat 

byla tato kategorie rozdělena na dvě subkategorie: „vliv školy a jiných zařízení“ a „systém 

vnějších a vnitřních norem“. 

Vliv školy a jiných zařízení
Vychovatelé  z  dětských domovů během rozhovorů,  mnohdy zcela  spontánně,  reflektují 

nedostatky v práci jednotlivých učitelů i ředitelů základních i středních škol. Nedostatky se 

týkají  zejména  obsahu učiva („oni  toho po  nich  moc nechtějí“  „Nejhorší  je,  že  na těch  
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učňácích, já neviděla nikoho, že by se učil, oni prostě tam nic nedělaj s těma dětma.“),  kdy 

mají vychovatelé pocit, že se děti na učňovských školách nic neučí, tento dojem je podporován 

i tím, že nemají téměř žádné domácí úkoly („...Tam nedostávaj vůbec žádný úkoly domů víš  

co,  takže oni přídou, my nemusíme nic,  já  nic dělat nebudu… Oni nám řekli,  ať  si  doma  

odpočineme…“). 

Souhra těchto dvou aspektů vede k tomu, že mají vychovatelé dojem, že učitelé nejsou na 

straně dětí, je jim vše takříkajíc jedno, jak to příhodně popisuje respondentka Ludmila: „Oni 

věděj, že jako si to tam odseděj, kolikrát přijdou učni a řeknou já sem to tam dneska celý 

prospal jim je to úplně jedno, takže je to určitě i na straně školy, kdyby byli důsledný jako my,  

tak  si  myslím,  že  je  tam  víc  úspěšnějších  dětí…“  Z  uvedené  výpovědi  dále  vyplývá,  že 

spolupráce s učiteli je mnohdy nedostatečná, vychovatelé se dostávají s dětmi do konfliktů 

díky  tomu,  že  oni  po  nich  „něco  chtějí  a  ve  škole  ne“.  Tento  nesoulad  může  být  pouze 

domnělý a může sloužit  jako vhodná obrana.  „Ale co se máme my snažit,  když v tý škole  

chrápou a těm učitelům to je jedno žejo, to je těžký, akorát se dostáváš do konfliktů s těma 

dětma.“

Jiná část respondentů sice souhlasí s tvrzením, že se děti ve škole téměř nic neučí, ale na 

druhou stranu si spolupráci s učiteli chválí a hodnotí jí pozitivně („A každý týden nebo čtrnáct  

dní volám tý třídní učitelce a zeptám se jestli je všechno v pořádku, jestli není něco potřeba  

udělat s nima, to samý mám i se střední školou. Píšeme si maily, abysme věděli co a jak,  

komunikujeme, a jakmile to dítě nepříde jeden den do školy, okamžitě o tom vím (...) To samý s  

těma vedoucíma praxe (…) Máme přehled o tom kde kdo je  a  co dělá,  jak na tom je.“). 

Důslednost, aktivní inovativní přístup, důraz na individualitu jedince, to jsou oblasti, na nichž 

by podle názoru respondentů měly školy zapracovat. 

V souvislosti s vlivem školy a jiných zařízení se vychovatelé zmiňují o palčivém problému 

zařazování dětí do praktických škol:  „Pak jsme říkali,  když byl v 8. třídě začleněnej do 

normální třídy, tam už byla ta integrace, tam už nebyly ty třídy rozdělený, tak nakonec jsme  

zjistili, že by ty věci zvládal, ale přišlo se na to už dost pozdě no.“ Klient Petr byl zařazen do 

praktické školy na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), dle slov 

vychovatelky byl tento stav pro ředitele domova výhodný, protože měl Petr učivo jednodušší a 

tím  pádem  „s  tím  bylo  prostě  méně  práce“.  Zcela  opačným  problémem,  který  má  však 

společného  jmenovatele,  je  situace,  kdy  je  pro  dítě  vhodnější  vytvoření  individuálního 

vzdělávacího plánu, případně přemístění na praktickou školu. „…ale tři roky jsem se snažila o  

to, že vím, že u nás je jeden kluk, kterej na 1. stupni propadl, na 2. stupni propadl, vlastně tu  

57



třídu 6. už propadnout nemůže takže postoupil věkem do další třídy (…) a tři roky mi trvá, že  

sem žádala o to, že bych chtěla pedagogicko-psychologický vyšetření, protože ten kluk se tam  

trápil, tam mu nemůže být dobře (…) A teď konečně šel do PPP a to mentální postižení se  

potvrdilo.“ I zde je však dle slov respondentů stejný problém, tedy lhostejnost vedení dětského 

domova (situace je pro ně výhodnější), chybějící souhlas zákonných zástupců dítěte a také 

dlouhé  čekací  lhůty  na  vyšetření  v  PPP –  klienti  uvádějí  časové  lhůty  od  3  měsíců.  V 

neposlední řadě „svalují vinu“ na školu jako takovou, neboť „individuální studijní plán je pro 

ně práce navíc a nechce se jim do toho“ uvádí vychovatel Jakub.

Systém vnějších a vnitřních norem
Za vnější normy označujeme zejména legislativní požadavky na výkon a průběh ústavní 

výchovy, z nichž vycházejí i normy vnitřní, platné pouze pro dané ústavní zařízení. Systém 

vnějších a vnitřních norem vnímají respondenti, stejně jako v případě souboru klientů dětských 

domovů,  jako  faktor,  který  úspěšnému  studiu  spíše  brání,  respektive  znemožňuje  práci 

vychovatele. 

Jedním z aspektů, který respondenti zmiňují, je problém se získáním souhlasu zákonných 

zástupců dítěte k jednání ve věcech zásadní důležitosti16 (podání přihlášky na střední školu, 

rozhodnutí o přeřazení dítěte do jiné školy, vyšetření v PPP), které je velmi časově náročné, 

jak  to  ve  své  výpovědi  popisuje  vychovatelka  Gita:  „…Jenže  právě  potřebuješ  povolení  

rodičů, že bez toho se nedá udělat nic zásadního, a teďka my jsme dva roky o těch rodičích ani  

nevěděli žejo, nejdou vůbec najít, je to těžký (…) a ty nemůžeš hned jen tak rozhodnout za ně,  

to můžeš až po nějaký době, když se ti je opravdu nepodaří sehnat nebo tak.“ Vychovatelé jsou 

se stávající praxí nespokojeni a požadují v tomto ohledu systémovou změnu: „měli bychom 

mít právo rozhodovat prostě o všem a ne jen o něčem,“ dodává vychovatel Ivan. 

Dalším problémem je  určitá  nejednotnost  ve  výchově mezi  jednotlivými vychovateli 

nebo vedením domova; každý vychovatel má jiná pravidla a svůj styl práce – někteří jsou více 

aktivní, jiné méně, někdo je přísný, jiný ne, jeden povoluje dětem trávit více času na počítači, 

jiný to striktně zakazuje, apod. „Tam je i chyba, že na ty děti působí strašná spousta lidí, jsou  

dvě denní, dvě noční, teď ještě ředitel příde no a každej to dělá jinak tu práci.“ Nejčastěji si 

vychovatelé stěžují na své kolegy, že jim jejich práci kazí: „To je právě o to, jedna se snaží,  

dělá různý věci s nima, učí se básničky, pak tam jde strejda a ten na to sere…“  

16 Podle § 23 odst. 1 písm. l) zákona o VÚV může ředitel dětského domova zastoupit dítě pouze v běžných 
záležitostech a jen pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, je 
oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte. 
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Mezi nežádoucí faktory, vyplývající z legislativních norem, patří i  systém nefunkčních 

výchovných  opatření. „Nemůžeš  jim  zakázat  počítač,  protože  tam  komunikujou  se  svojí  

rodinou, to je pakárna. Takže já jim zakážu počítač na 14 dní, ale na hodinu denně je tam 

musím pustit, což je nesmysl. Kapesný jim taky nemůžeš vzít, takže ty jim můžeš vzít akorát ty  

volný  vycházky,  kterou  oni  si  stejně  udělaj,  protože  ti  zdrhnou  žejo…“  Vychovatelé  mají 

poměrně úzké možnosti, co mohou, a široké možnosti, co nemohou, což pochopitelně vytváří 

jistou beznaděj a může snadno vést k syndromu vyhoření. „Fakt nemáš žádný možnosti (…),  

ty  můžeš  jen  redukovat  ten  požár  co  už  dávno  hoří  a  neuhasí  se,  protože  máš  malou 

stříkačku…“  přirovnává  vychovatel  Ivan  situaci  k  boji  s  vodním  živlem  bez  dostatečné 

výzbroje. 

Negativně na práci vychovatele působí dle slov respondentů i špatná spolupráce s vedením 

dětského domova, vysoký počet dětí ve výchovné skupině, celková „zmatenost“ v právním 

řádu („Ale ty nevíš kdo co může, kdo co může povolovat, zakazovat.“) nebo přílišné materiální 

zajištění  („Podle mě není  normální,  aby děti  dostaly  k vánocům plazmovou televizi  ve 12 

letech, nebo mobilní telefon za 10 tisíc, oni to nedostávají za výsledky, dostanou to jen tak za  

nic.“).  Nutno  dodat,  že  materiální  zajištění  je  vnímáno  nejen  jako  faktor  negativní,  ale  i 

pozitivní,  který  děti  výrazným způsobem rozvíjí  („Jako podporu určitě  finanční  podpora, 

cokoliv on potřeboval tak domov zaopatřil, zajistil zájmovou činnost, různý kroužky, protože  

rád hraje na piáno, kroužek jojování tam chodil…“).

Z některých výše uvedených výpovědí vyplývá, že vychovatelé by rádi řadu věcí změnili a 

navrhují vlastní úpravu legislativních norem. Závěrem podkapitoly bychom chtěli čtenářům 

nabídnout  recept  na  školní  úspěšnost  vychovatele  Ivana,  jehož  názor  vybízí  k  jistému 

zamyšlení: „Já bych dal, jako je možnost oddálit zletilost toho dítěte (...) já bych tohle dal i na  

domov, nám se stalo, že i hodně dobrejch dětí, který měli rok před sebou na učňáku a fakt by  

ho u nás dodělaly, protože bysme se o to postarali, tak se nám stalo, že v 18 odešel, šel zpátky  

k rodině a ve finále vidíš, že tu školu zase fláká (...), já bych prostě dal ano, můžeš opustit, ale  

dal bych to tím, až dosáhneš vzdělání a je to jasný požadavek, protože stát do tebe nasypal  

hromadu peněz a chci produkt, já nedám nikomu jen tak prachy, aby se celej život na mě živil  

a ve finále řekl, hm tak mě budeš živit dál. Stát by měl udělat opatření, aby to dítě mělo aspoň  

výučák, když už chce odejít (...)“

6.4.6 Aktivní přístup dítěte
Aktivní přístup se projevuje zejména v pečlivé domácí přípravě do školy, do které nemusí 

vychovatelé klienty nutit („Ona ty výsledky měla a  sama od sebe chtěla, tam my jsme ani  
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nevěděli  pomalu,  že studuje,  to ona si  zalezla do pokoje a  byla samostatná…“) a fungují 

pouze  jako  studijní  opora („Když  chtěla  pomoct,  tak  jsme  jí  samozřejmě  pomohli,  ale  

doopravdy sama od sebe…“). 

Samostatná příprava do školy je  také spojena s  přijetím odpovědnosti a  můžeme říci 

jistou  uvědomělostí,  že  se  neučí  klienti  pro  druhé,  ale  pro  sebe  („Tak  on  se  sám  jako 

sebevzdělává, uvědomuje si bych řekla, že jako to dělá pro sebe, že my mu nebudeme pořád 

celý  život  stát  za  zadkem  a  tak  se  snaží  i  když  ho  to  nebaví  samozřejmě  pořád…“).  Ve 

výpovědích  respondentů  se  často  objevuje  slovo  „snaha“.  Můžeme  říci,  že  je  jednou  z 

vlastností  aktivního  přístupu,  který  vychovatelé  kladně  hodnotí  („Snaží  se  aspoň,  to  je  

důležitý…“). 

Aktivní přístup se neprojevuje pouze v oblasti domácí přípravy do školy, ale i v otázce 

budoucnosti – klienti si aktivně vyhledávají informace o možnostech studia na vysoké nebo 

vyšší  odborné  škole  („No  a  on  si  hodně  sháněl  informace  o  těch  školách,  byl  takovej  

uvědomělej,  pak  se  se  mnou  o  tom  poradil…“)  o  zahraničních  stážích,  o  přijímacích 

zkouškách, o stipendiích na studium („A on psal dopis do tý nadace kvůli tomu stipendiu no a  

právě  tam psal  co  dělá  a  jakej  má jako  cíl…“),  o  možnosti  pracovních  brigád  apod.  Ve 

výpovědích respondentů se objevuje názor, že klienti, kteří mají lepší studijní výsledky, jsou 

více snaživí a samostatní,  a i  se více realizují  ve volném čase,  jak to popisuje vychovatel 

Jakub:  „Je i aktivní hodně ve sportu, nebo hraje na piáno a na flétnu, opravdu to je hodně  

aktivní jedinec, a dokonce si myslím, že každé takhle úspěšné dítě není úspěšné jen v tom  

studiu, ale i v jiných oblastech, je to prostě o tom přístupu co jako to dítě k tomu má, prostě  

celkově aktivní jedinec platí na všechno…“

Aktivní  přístup tedy zcela  určitě  souvisí  se  seberegulačními  vlastnostmi  (volní  proces) 

osobnosti,  u  nichž  je  důležité  tzv.  vlastní  chtění.  Proces  každého  rozhodování  je  nejprve 

započat 1) uvědoměním si určité potřeby,  hledáním cíle (souvisí s motivací); 2) dochází k 

samotnému rozhodování, při němž si vybíráme prostředky, které k cíli směřují; 3) dochází k 

samotnému jednání; v případě bodu 2) a 3) hraje velmi důležitou úlohu vůle. Klienti dětského 

domova mohou mít rezervy právě ve volních vlastnostech a je úkolem vychovatelů tuto oblast 

vhodnými pedagogickými prostředky rozvíjet. 

6.4.7 Svoboda jako soubor zisků 
Zcela typickou reakcí na dobré studijní výsledky je snižující se stupeň kontroly ze strany 

vychovatelů („On tím, že je na cvičným bytě, tak my moc nepřicházíme do kontaktu spolu,  

jemu už bylo 18, žije si svůj život, nám chodí ukazovat jenom index, hlídáme ty věci, který on 
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potřebuje...“). Jsou-li děti úspěšné a je-li jim více než 18 let, získávají více osobní svobody; je 

jim povoleno navštěvovat školu mimo město, kde sídlí ústavní zařízení, mohou být přemístěni 

na tzv. cvičný byt, a to zejména z toho důvodu, že se vychovatelé domnívají, že dobré studijní 

výsledky snižují pravděpodobnost potenciálních problémů s dítětem – slovy vychovatelů, kdo 

má dobré výsledky a chová se vzorně,  plní  si své povinnosti,  ten nemá důvod z dětského 

domova utíkat („Ale stalo se třeba, když tam máme problémový dítě a chce dál žejo,  tím  

pádem by musel na intr a to prostě neexistuje, protože je útěkářka ta holka a plácnu prostě  

zlodějka, prostě problémový dítě, takže to prostě jako to je zaražený. Když je bezproblémový to  

dítě, má výsledky, dodržuje všechno, tak to jde no…“). Kdo dobré studijní výsledky nemá, je 

vystaven časté kontrole ze strany vychovatele, jeho svoboda je tedy omezena. Otázkou tak 

zůstává,  zda  se  „omezená  svoboda“  nestává  faktorem,  který  špatné  studijní  výsledky 

prohlubuje.

Svoboda  jako  pedagogický  prostředek  se  v  datech  objevuje  zejména  v  souvislosti  s 

nepřímým pedagogickým působením, které vytváří  svobodu rozhodování.  „Chce je to taky  

nějak přivádět k rozhodnutím nenápadně je tak podpořit v tý životní volbě nebo jiných věcech 

i, ale tak, aby to nevnímali jako nátlak, aby věděli, že to je na nich ta volba, i když není.“ O 

svobodě volby hovoří vychovatelé nejčastěji v souvislosti s volbou střední nebo vysoké školy. 

Svobodu jako takovou, stejně jako u první skupiny respondentů, můžeme rozlišit ve dvou 

formách,  za 1)  jako pedagogický prostředek,  který k úspěšnému studiu vede a za  2) jako 

následek, reakci pedagoga nebo instituce na úspěšné studium; obě formy se vzájemně prolínají 

a nelze je od sebe oddělit. Kategorie je tak do jisté míry podobná se stejnojmennou kategorií u 

souboru respondentů klienti  dětského domova s tím rozdílem, že vychovatelé nekladou na 

svobodu takový důraz. 
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6.5 Axiální kódování skupiny respondentů - vychovatelé
Cílem axiálního kódování je nalezení vztahů mezi kategoriemi a subkategoriemi a jejich 

systematické  uspořádání;  Strauss  a  Corbinová  (1999)  za  tímto  účelem  využívají  tzv. 

paradigmatický  model.  Během analýzy  získaných  dat  v  průběhu  axiálního  kódování  byla 

odhalena kategorie „Svoboda (zisky)“, která byla vyčleněna z kategorie „působení pedagoga“ 

a z kategorie „motivy související se studiem a školními výsledky“.

Za ústřední myšlenku celého výzkumu je považováno (v souladu s cíli  a tématem této 

práce) úspěšné studium na střední nebo vysoké škole – tato myšlenka byla označena jako jev, 

ke  kterému  byly  vztaženy  ostatní  kategorie  a  subkategorie  na  základě  paradigmatického 

modelu:

 

Příčinné 
podmínky Jev Kontext Intervenující 

podmínky
Strategie 
jednání Následky

Působení 
pedagoga; 
pedagogem 
neovlivnitelné 
faktory na 
straně dítěte

Úspěšné 
studium na SŠ 
nebo VŠ

Motivy 
související se 
studiem a 
výsledky

Systémové 
aspekty; vliv 
rodiny

Aktivní 
přístup dítěte

Svoboda 
(zisky)

Tabulka 5: Axiální kódování, soubor vychovatelé v dětských domovech

Příčinným podmínkám náleží  kategorie  „působení  pedagoga“,  v  níž  je  abstrahováno 

celkem deset kódů. Nejsilněji jsou zastoupeny kódy podpora vlastní iniciativy („Mluvíme o 

tom spolu neustále o té volbě školy a já se snažím to podpořit když vidím, že to má smysl“) a 

příprava na vyučování („Ta podpora je v důslednosti, nad tou domácí přípravou, ta pomoc,  

vysvětlování látky…“). Mezi příčinné podmínky řadíme i kategorii „pedagogem neovlivnitelné 

faktory na straně dítěte“, v níž je šest samostatných kódů, z nichž je nejvíce zastoupen kód 

zájem o  obor  („Já si  za ty  léta  už  myslím,  že  jsem udělala  maximum pro nějakou jejich  

motivaci a u někoho to nezabírá a zabírat nebude, ten zájem je hlavně na nich, je nebaví  

prostě nic studovat nejradši by se váleli u počítače.“) a vliv biologické rodiny („Tý rodiny se 

nejde nějak zbavit, je to negativní prvek, který naši práci prostě kazí a hodně kolegům ubírá  

energii.“).

Kontextem,  neboli  vlastnostmi  daného  jevu,  jsou  motivy,  které  se  studiem a  dobrými 

výsledky souvisejí (touha být lepší než; přímý zážitek z dětství (vím, co mě baví, a to chci 

dělat); strach před „nebo“ (odchod z DD, dopadnu jako oni), existence vzoru v osobě blízké, 
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uplatnění  na  trhu  práce,  celková  perspektiva).  Motivy  jsou  tím prvkem paradigmatického 

modelu,  který ovlivňuje strategie  jednání  případně interakce;  změnou kontextu dochází  ke 

změně příčinných podmínek.

Širším kontextem – tedy intervenujícími podmínkami – jsou systémové aspekty, zejména 

pak  působení  školy  a  jiných  institucí  a  systém  vnějších  a  vnitřních  norem;  např.  kód 

lhostejnost a nedůslednost („Na těch učňácích se toho moc neděje, oni jim nedávají žádné 

úkoly a tak nějak počítají s tím, že nejsou moc chytrý, mně tak připadá.“) nebo spolupráce s 

učiteli („Mně ten jejich třídní vždycky zavolá nebo já jemu a řekneme si jak na tom ty naše 

děcka jsou, mám to v popisu práce toho vyučujícího jednou za čas kontaktovat a přeptat se co  

a jak,  taky si  občas vyměníme e-maily.“).  K intervenujícím podmínkám řadíme i  kategorii 

„vliv biologické rodiny“ („Nejhorší je když se vrací to dítě z prázdnin třeba od té rodiny, to je  

peklo, trvá týdny než se vzpamatujou a začnou zase normálně fungovat, školy se to týká taky  

samozřejmě.“).  

Strategii jednání (která vede nebo je reakcí na daný jev) náleží kategorie „aktivní přístup 

jedince“ – zejména ve smyslu samostatné přípravy do školy („On se připravuje sám, už je  

rozumnej a ví, že to je potřeba, aby z něj něco bylo, je i příkladem pro ostatní, že jde se učit  

sám od sebe“). 

A nakonec následkem je získaný „systém“ svobody, zejména pak snížený stupeň kontroly 

(„Když mají výsledky dobrý, tak je pak nekontrolujeme tolik, protože to není potřeba a vlastně  

si to zaslouží.“), možnost pobytu na cvičném bytě, možnost realizace ve volném čase, více 

osobního volna, možnost studia v jiném městě apod. Seznam všech kategorií a příslušných 

kódů je součástí přílohy této práce. 
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6.6 Selektivní kódování skupiny respondentů - vychovatelé
V rámci selektivního kódování byla zvolena jako centrální příčinná kategorie „působení 

pedagoga“ a byly odhaleny následující vztahy mezi kategoriemi:

Obrázek 4: Selektivní kódování souboru vychovatelé v dětských domovech

Vychovatelé v dětských domovech jsou přesvědčeni o tom, že svým působením ovlivňují 

školní  úspěšnost  dětí,  jinými  slovy že  dokážou  děti  vhodnými  pedagogickými  prostředky 

přivést  k  tzv.  aktivnímu přístupu,  který  s  podporou uvědomovaných motivů  k  úspěšnému 

studiu  vede.  Úspěšné  studium  je  zároveň  podmíněno  faktory,  které  vychovatel  ovlivnit 

nemůže.  Snáze  se  pracuje  s  dětmi,  které  nemají  biologickou  rodinu  nebo  s  ní  neudržují 

kontakty, s dětmi s vyšším inteligenčním kvocientem, s dětmi se zájmem o studovaný obor 

nebo s dětmi, které přišly do dětského domova v mladším věku. Pedagoga neovlivňuje pouze 

biologická  rodina  dítěte,  ale  i  systémové  aspekty  (od  potřeby  získání  povolení  rodičů  k 

různým úkonům až po počet dětí na výchovné skupině). Je-li dítě úspěšné, získává soubor 

zisků  –  které  mají  mnoho  společného  se  svobodou  (více  osobního  volna,  snížený  stupeň 

kontroly). Určitá míra získané svobody také sama o sobě podporuje klienty k lepším studijním 

výsledkům. 
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6.7 Porovnání názorů klientů dětských domovů s názory vychovatelů
Na  tomto  místě  se  pokusíme  mezi  sebou  porovnat  výsledky  selektivního  kódování 

(konceptualizace  případu)  souboru  dat  klienti  dětského  domova  a  vychovatelé  v  dětském 

domově. Oba námi výše popsané případy dávají do vzájemného vztahu faktory (kategorie), 

které  k centrálnímu jevu,  úspěšnému studiu,  směřují  a způsobují  stejné následky – soubor 

zisků – svobodu. Ostatní  kategorie  jsou podobné,  dokonce jsou i  nasyceny stejnými kódy 

(příloha I a II), liší se však ve vzájemných vztazích k úspěšnému studiu. Na základě porovnání 

výsledků selektivního kódování u obou souborů získaných dat jsme identifikovali tři hlavní 

rozdíly, které se následně pokusíme popsat. 

1. rozdíl: Chybějící vazba ke kategorii „motivace“ u souboru vychovatelé v dětském domově
Vychovatelé se domnívají, že mají vliv na aktivní přístup dítěte ke studiu, který je však na 

řadě až poté, co se klienti  na základě různých motivů sami za sebe rozhodnou, že aktivní 

budou.  Vychovatelé  v  dětských  domovech  tak  mohou  mít  v  oblasti  motivování  dětí  jisté 

rezervy, čemuž odpovídá řada jejich výpovědí, ve kterých uvádějí, že „zájem“ a motivaci dětí 

probudit nelze, že to je do jisté míry pouze na dětech samotných a jiných okolnostech. Klienti 

dětských  domovů  hovoří  o  opaku  a  dodávají,  že  vychovatelé  (a  jiné  blízké  osoby)  mají 

výrazný vliv už při samotném procesu motivace ke studiu a lepším studijním výsledkům – 

vychovatelé  jsou pro klienty mnohdy vzorem a jejich názor  má pro ně velkou hodnotu – 

uvědomují si toto samotní vychovatelé? Nejenom na tuto otázku bychom potřebovali nalézt 

odpovědi.  Tento  rozdíl  je  znázorněn na obrázku 3  a  4  hnědou barvou.  Přerušovaná  šipka 

vyjadřuje chybějící vazbu k dané kategorii. 

2. rozdíl: Chybějící kategorie „vliv rodiny“ (a faktory pedagogem neovlivnitelné) u souboru  
klienti dětského domova

Pedagogické působení  vychovatelů v dětských domovech je do značné míry ovlivněno 

přítomností  biologické  rodiny  dítěte  –  tato  kategorie  tvoří  soubor  převážně  negativních 

intervenujících podmínek. Vychovatelé v tomto ohledu hovoří o lepších studijních výsledcích 

u těch dětí, které s biologickou rodinou kontakt neudržují. V případě klientů dětských domovů 

se kategorie „vlivu biologické rodiny“ neobjevuje vůbec, a to proto, že rodiče zemřeli, nebo se 

s  nimi  klienti  z  vlastní  vůle  nestýkají,  což  ve  výsledku  potvrzuje  předchozí  tvrzení 

vychovatelů.
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Další kategorií, která se vyskytuje pouze u souboru vychovatelů a tvoří příčinné podmínky, 

jsou  faktory,  které  pedagog  ovlivnit  nemůže  (inteligence,  přirozený  zájem  o  obor,  věk 

příchodu do dětského domova). 

V případě inteligence není pochyb, že má na studijní výsledky klientů dětského domova 

vliv a že je do určité míry vrozená – sami klienti o své inteligenci jako faktoru, který úspěšné 

studium podmiňuje, nehovoří. 

Co se týče zájmu o studovaný obor, klienti naopak hovoří o tom, že blízká osoba (kterou 

může být i vychovatel) má na „objevení“ nebo „udržení“ zájmu o určitou oblast výrazný vliv 

(„zájem“ je obsažen v kategorii „motivace ke studiu“) – s tvrzením vychovatelů, že se jedná o 

faktor,  který  ovlivnit  nemohou,  by  klienti  v  tomto  ohledu  zřejmě  nesouhlasili.  Je  tak 

pravděpodobné,  že  neovlivnitelností  této  oblasti  vychovatelé  pouze  omlouvají  své  dílčí 

pedagogické neúspěchy, kdy se jim nedaří u dětí zájem o studium objevit. 

Věk, ve kterém jsou klienti do dětského domova umístěni, vychovatelé skutečně ovlivnit 

nemohou. Kladně tak hodnotí zejména délku výchovného působení – jinými slovy čím déle 

mohou na dítě výchovně působit a v čím mladším věku do domova klient přijde, tím je jeho 

šance  na  úspěšné  studium  vyšší.  Samotní  klienti  dětského  domova  toto  tvrzení  nepřímo 

potvrzují – hovoří v této souvislosti o „délce společné cesty“; čím déle se s vychovatelem 

znají, tím se zvyšuje šance na tzv. přátelský vztah, který podporuje nejen samotnou motivaci 

dítěte,  ale  i  jeho  aktivní  přístup.  Chybějící  kategorie  jsou  na  obrázku  3  a  4  znázorněny 

červenou barvou. 

3. rozdíl: Chybějícími vazba ke kategorii „aktivní přístup“ u souboru vychovatelé z dětského  
domova

Klienti  dětského  domova  považují  svobodu  za  jeden  z  faktorů,  který  jejich  úspěšné 

studium  (aktivní  přístup)  podporuje  –  po  svobodě  koneckonců  touží  téměř  každý  klient 

dětského domova, ať už je ve studiu úspěšný, nebo není. Možná vychovatelé nevědí, že právě 

svoboda je tím aspektem, kterého si klienti dětského domova na přátelském vztahu, který je 

založen  na  vzájemné  důvěře,  empatii  a  jiných  vlastnostech,  nejvíce  cení.  Možná  dosud 

nepřemýšleli  o  tom,  že  svoboda  je  právě  podporujícím prostředkem,  který  vede  přímo  k 

aktivnímu  přístupu  a  tím  i  k  úspěšnému  studiu.  Jak  tedy  může  vychovatel  se  svobodou 

pracovat? Tento rozdíl je na obrázku 3 a 4 znázorněn modrou barvou. Přerušovaná modrá 

šipka znázorňuje chybějící vazbu k dané kategorii.
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Obrázek 5: Znázornění rozdílů u souboru vychovatelů

Obrázek 6: Znázornění rozdílů u souboru klientů dětského domova

Na základě předchozí analýzy získaných dat navrhujeme zakotvenou teorii, kterou je dále 

možné ověřit v rámci kvantitativně orientovaného výzkumu: Klient dětského domova, který je 

umístěn  do  ústavního  zařízení  v  mladším  věku,  si  snáze  vytváří  „společnou  cestu“  s 

vychovatelem,  která  je  základním  prvkem  vzniku  přátelského  vztahu  se  všemi  jeho 

vlastnostmi. Školní úspěšnost klienta i samotný vztah s vychovatelem jsou zároveň negativně 

ovlivněny „existencí“ původní biologické rodiny – co se studijních výsledků týče, jsou na tom 

lépe  ti  klienti,  kteří  s  původní  rodinou  kontakt  neudržují.  Vychovatelé  si  také  dostatečně 

neuvědomují,  jaký  význam má  pro  klienta  svoboda,  a  nepracují  s  ní  jako  s  výchovným 

prostředkem.  Rovněž  mají  tito  pracovníci  jisté  rezervy  v  samotném procesu  motivace  ke 

studiu, o motivování klientů cílevědomě a záměrně nepřemýšlejí. 

V  této  souvislosti  navrhujeme  v  rámci  kvantitativně  orientovaného  výzkumu  ověřit 

následující  věcné hypotézy,  které je potřeba dále operacionalizovat do statisticky měřitelné 

podoby:

H1: Klienti dětského domova, kteří neudržují kontakt se svojí biologickou rodinou, mají  

lepší studijní výsledky než klienti, kteří kontakt s rodinou udržují. 
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H2:  Mezi  nižším  věkem dítěte  při  příchodu  do  dětského  domova  a  lepšími  studijními  

výsledky je pozitivní vztah.
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6.8 Závěry výzkumného šetření
Závěrem bychom chtěli  přehledně sumarizovat  odpovědi  na námi stanovené výzkumné 

otázky vyplývající z cílů výzkumného šetření. 

VO1: Jaké  faktory  měly  podle  názoru  klientů  dětských  domovů  největší  vliv  na  jejich 

úspěšné studium v rámci sekundárního a terciárního vzdělávání?

Klienti dětských domovů označují  jako podporující  faktor tzv.  přátelský vztah,  který je 

zdrojem  emoční  i  informační  podpory.  Na  přátelském  vztahu  kladně  hodnotí  zejména 

vzájemnou  empatii,  důvěru  a  z  ní  vyplývající  snížený  stupeň  kontroly.  Také  svobodu  v 

zásadních  životních  rozhodnutích  (volba  střední  školy,  volba  zájmů,  možnost  studovat  na 

internátu) považují za významný podporující faktor svého úspěchu. Co se týče systémových 

aspektů,  označují  jako  podporu  materiální  zajištění  (ošacení,  bydlení,  hrazení  studijních 

výdajů, apod.), které saturuje potřebu jistoty a bezpečí.  

VO2: Jaké faktory měly podle názoru vychovatelů v dětských domovech největší vliv na  

úspěšné studium jejich klientů v rámci sekundárního a terciárního vzdělávání?

Vychovatelé považují za velmi pozitivní faktor nulový vliv biologické rodiny – jedná se o 

stav, kdy klient s rodinou neudržuje vzájemné kontakty, nejezdí domů na dovolenky apod. 

Biologická rodina tak „neničí“ práci vychovatelů. Mezi další pozitivní faktory patří i délka 

výchovného působení  nebo inteligence  dítěte  (faktory,  které  dle  slov  vychovatelů  ovlivnit 

nelze) – lépe se působí na děti, které jsou umístěny v domově od mladšího věku. Za pozitivní 

faktor označují vychovatelé i sami sebe a své pedagogické úsilí, zejména pomoc při domácí 

přípravě, důslednost dohledu na plnění studijních povinností, spolupráci s třídním učitelem. 

VO3:  V jakých aspektech se názory vychovatelů a klientů dětských domovů shodují a v  

jakých se odlišují?

Vychovatelé  a  klienti  shodně  označují  jako  pozitivní  faktor  vliv  délky  výchovného 

působení („vytváření společné cesty s vychovatelem“) v dětském domově a jako negativní 

faktor  vliv  původní,  biologické  rodiny  a  kontakt  klienta  s  ní.  Klienti  dětských  domovů 

přikládají výrazně větší, až zásadní pozitivní význam přátelskému vztahu s vychovatelem a 

jeho empatii s důrazem na vzájemnou důvěru a prostor ke svobodnému rozhodování klienta. 

Vychovatelé oproti tomu přičítají větší pozitivní vliv své systematické pedagogické práci – 

zejména důrazu na důslednost v plnění školních povinností nebo spolupráci s třídním učitelem 

– systém sociální kontroly je klienty vnímán spíše negativně – v tomto ohledu se tedy pohledy 

obou stran odlišují. 
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Vychovatelé nedoceňují význam svobody a osobního přátelského vztahu a nedostatečně s 

nimi pracují jako s výchovnými prostředky. Jisté rezervy mají i v oblasti motivace – zatímco 

klienti  přisuzují  vychovatelům  významný  vliv  na  svoji  motivaci,  vychovatelé  pracují  s 

myšlenkou, že „zájem“ je faktorem, který ovlivnit nemohou. 
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Diskuse
Slovenská autorka J.  Stančíková (1991) ve své studii  uvádí opatření,  která napomáhají 

zlepšování školních výsledků: 

a) neustálá kontrola a pomoc vychovatelů při domácí přípravě na vyučování, 

b) individuální přístup vychovatele ke klientům, laskavý přístup a oceňování klientů, 

c) správná motivace ke školní práci.

Jak s těmito doporučeními korespondují výsledky našeho výzkumného šetření?

Neustálá kontrola a pomoc vychovatelů při domácí přípravě na vyučování
Z našich zjištění vyplývá, že vychovatelé přičítají větší pozitivní vliv na školní úspěšnost 

své systematické pedagogické práci. Přesvědčení o větší míře účinnosti na školní úspěšnost 

vyplývá z důrazu na důslednost v plnění školních povinností prostřednictvím domácí přípravy, 

která  je  povinnou  součástí  denního  režimu.  Naše  výsledky  tedy  potvrzují  závěry  české  i 

zahraniční studie (Hrbáčková & Šafránková, 2015; Martin & Jackson, 2002). V tomto ohledu 

je naplněn i standard kvality, který stanovuje metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy: „Dětem je zajištěný přístup k doučování v případě potřeby, je jim poskytována 

podpora při domácí přípravě do školy“ (MŠMT, 2015, s. 9). 

Samotní klienti dětských domovů pomoc v domácí přípravě považují za faktor podporující, 

avšak nepřikládají jí tak velký význam, jako jejich vychovatelé. Klíčový je pro ně v tomto 

ohledu přátelský vztah s autoritou se všemi jeho vlastnostmi včetně svobody, která z takového 

vztahu vyplývá. Kuchař (2007) realizoval v rámci evropského projektu výzkum, kdy bylo 492 

dětem z dětských domovů poskytnuto individuální doučování; projekt probíhal po dobu 17 

měsíců  –  výsledky  výzkumu  ukázaly,  že  k  výraznějšímu  zlepšení  prospěchu  doučování 

nepřispělo  (nebyly  zjištěny  statisticky  významné  rozdíly)  –  samotná  domácí  příprava  a 

dostupnost doučování tedy nestačí. V kontextu s výsledky našeho výzkumného šetření bychom 

tedy  mohli  předpokládat,  že  efektivnost  domácí  přípravy  jde  ruku  v  ruce  s  kvalitou  a 

intenzitou vztahu klienta s jeho vychovatelem.

Zatímco sociální kontrolu, tak jak ji definuje I. Úlehla (2005), považují klienti za faktor 

negativní,  tak  jejich  vychovatelé  jí  přikládají  velký  význam.  Vztah  v  systému kontroly je 

vztahem spíše autoritativním.  Autorky Pacnerová s  Kupcovou (2012) ve shodě s  výsledky 

našeho  výzkumu  dodávají,  že  pro  klienta  je  zpravidla  velkou  úlevou,  když  získá  od 

vychovatele takovou důvěru a je tak motivovaný ke změně chování, že je sociální kontrolu 

možné opustit a nabídnout sociální pomoc, v níž má vzájemný vztah jiný charakter. Názory 

vychovatelů  a  jejich  klientů  se  v  tomto  směru  odlišují,  což  potvrzuje  i  námi  realizovaný 
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předchozí  výzkum zaměřený  na  měření  postojů  vychovatelů  a  jejich  klientů  k  vybraným 

výchovným aspektům (Vlach, 2016). 

Individuální přístup vychovatele ke klientům, laskavý přístup a oceňování klientů
Výsledky našeho výzkumného šetření potvrdily zjištění, která učinila Stančíková (1991) – 

tedy  že  individuální  přístup  vychovatele  ke  klientům je  faktorem,  který  úspěšné  studium 

podporuje.  Sami  klienti  dětských domovů přikládají  přátelskému vztahu s  autoritou  (mezi 

jehož vlastnosti patří zcela jistě i oceňování nebo laskavost) velký význam, zároveň si však 

uvědomují limity, které s sebou nesou systémové aspekty:  „Ten vychovatel, ten ačkoliv sám 

jako chce, vést to dítě k nějakýmu (…) lepší škole (…) výsledku a tak (…) a k tomu, aby se to  

dítě začlo nějak víc rozvíjet, tak nemůže, protože tam na to není čas prostě, protože tam není  

ten individuální přístup, když má vychovatel 8 dětí, tak to nedá prostě…“ Klienti si v tomto 

ohledu uvědomují praktickou nemožnost individuálního přístupu vychovatele ke všem dětem, 

v praxi to tedy vypadá tak, že se vychovatel věnuje některým dětem více, některým méně – 

nejčastěji  je  pozornost  věnována  dětem mladším  nebo  těm,  kteří  podporu  potřebují  více, 

případně těm, které jsou oblíbenější. Námi oslovení klienti dětského domova měli to štěstí, že 

individuální přístup měli. 

Na  důležitost  vzájemného  vztahu  mezi  klientem  a  jeho  vychovatelem  upozorňuje  i 

standard  kvality  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  který  uvádí:  „Vztahy 

pracovníků k dětem v zařízení jsou založeny na  respektu a  porozumění.  Pracovník věnuje 

dítěti  individuální  pozornost,  snaží  se  o  budování  důvěry v  jejich  vzájemném  vztahu  a 

podporuje  dítě  v  naplňování  jeho  potenciálu“  (MŠMT,  2015,  s.  9).  V tomto  ohledu  se 

přikláníme k názoru veřejného ochránce práv (2011) a domníváme se, že individuální přístup 

ke všem dětem nelze za stávajících personálních podmínek (8 dětí na 1 pracovníka) zajistit. 

Individuální  přístup  k  dítěti  také  může  minimalizovat  následky  citové  deprivace  a  tím 

pozitivně ovlivnit školní úspěšnost (Langmeier & Matějček, 2011).

Správná motivace ke školní práci
Podle výsledků zahraničních studií klienti dětských domovů považují za jednu z překážek 

své studijní úspěšnosti nízká očekávání ze strany vychovatelů, rodičů nebo učitelů (Martin & 

Jackson,  2002;  Jackson,  1994;  Stančíková,  1991).  Námi  provedené  výzkumné šetření  toto 

tvrzení potvrzuje („Ale je by nebavilo nic, oni to mají prostě už nějak v krvi…“).  S tímto 

problém souvisí  i  jisté rezervy právě v oblasti motivování klientů; vychovatelé uvádějí,  že 

„zájem“ a motivaci dětí probudit nelze, že to je do jisté míry pouze na dětech samotných a 
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jiných  okolnostech.  Samotní  klienti  dětských  domovů  hovoří  o  opaku  a  dodávají,  že 

vychovatelé mají výrazný vliv už při samotném procesu motivace ke studiu a lepším studijním 

výsledkům.  V tomto  ohledu  tak  můžeme  správnou  motivaci  ke  školní  práci  ve  shodě  se 

Stančíkovou (1991) považovat za faktor, který úspěšné studium podporuje. 

S  tématem  motivace  ke  školní  práci  souvisí  i  svoboda  v  samotném  výběru  školy  – 

výsledky našeho výzkumu ukázaly, že ve svobodné volbě střední školy je klientům z pozice 

vedení  dětského domova bráněno, ačkoliv o opaku hovoří  nejenom veřejný ochránce práv 

(2011)  ale  i  standard  kvality  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy:  „Dítě  je  

podporováno a  provázeno  v  aktivním  a  svobodném  výběru  školy a  své  budoucí  kariéry 

respektující jeho vzdělávací možnosti. Názor dítěte na výběr školy a oboru je vyhledáván a v  

maximální možné míře respektován“ (MŠMT, 2015, s. 9).

Na základě námi zjištěných výsledků můžeme konstatovat, že doporučení, která závěrem 

své studie uvádí Stančíková (1991), jsou stále platná a můžeme je považovat za faktory, které 

úspěšné studium podporují.  Námi odhalené faktory také korespondují  se standardy kvality 

péče  o  děti  ve  školských  zařízeních  pro  výkon  ústavní  a  ochranné  výchovy,  které  uvádí 

metodický pokyn ministerstva školství,  mládeže a tělovýchovy (MŠMT, 2015). Problém je 

tedy zejména na straně vychovatelů, kteří nedokážou tyto standardy naplnit. Co by jim k tomu 

mohlo  pomoci?  Hledání  odpovědi  na  tuto  otázku  by  mohlo  být  jedním  z  témat  dalšího 

výzkumného šetření. 
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Doporučení pro stávající praxi
Považujeme  za  důležité  doporučit  vychovatelům  zlepšení  stávající  praxe  ve  dvou 

zásadních oblastech (práce s biologickými rodinami a práce s klienty) – jejichž aplikace může 

vyústit ve vzájemnou spolupráci těchto stran. 

Doporučení týkající se (spolu)práce s biologickými rodinami klientů
Vychovatelé  v dětských domovech jsou přesvědčeni  o tom, že biologická rodina dítěte 

„boří“  jejich stávající  výchovnou práci,  do níž  můžeme zařadit  i  oblast  školní  přípravy,  a 

shodují  se na tom, že klienti,  kteří  kontakt s rodinou neudržují,  jsou ve studiu úspěšnější. 

Jejich  tvrzení  potvrzují  i  samotní  klienti.  Předně  je  potřeba  si  uvědomit,  že  na  kontakt  s 

biologickou rodinou má dítě právo, které je garantováno Listinou základních práv a svobod a 

Úmluvou o právech dítěte (Veřejný ochránce práv, 2011). Nulový vliv biologické rodiny tak 

nejspíše zůstane nenaplněným přáním. Postoje vychovatelů tak pravděpodobně nepomáhají k 

naplňování standardu kvality, který stanovuje metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže 

a  tělovýchovy:  „Zařízení  aktivně  vytváří  podmínky  pro  udržování  kontaktu  dítěte  s  jeho  

biologickou rodinou ve formě návštěv rodičů přímo v zařízení,  návštěv dítěte u biologické  

rodiny, formou dovolenek apod.“ (MŠMT, 2015) 

Klademe si otázku, zda může „aktivně vytvářet podmínky“ vychovatel, který by nejradši 

kontakt s rodinou úplně přerušil. Je-li stávající systém sanační práce s rodinou neefektivní, 

může se do něj  vychovatel  sám aktivně zapojit,  příležitostí  k individuálním rozhovorům s 

rodiči  dítěte má v mnoha případech dostatek. Je potřeba pracovat zejména na tom, aby se 

navázání vztahu s biologickými rodiči klientů stalo jedním z hlavních úkolů vychovatele v 

dětském domově – rodiče se tak můžou stát nikoliv nepřítelem, ale spojencem, a to nejen na 

cestě za lepšími studijními výsledky.

V tomto ohledu doporučujeme: 

a)  Zavést „práci s  rodinou“ jako nedílnou součást  programu rozvoje osobnosti  dítěte – 

stanovit si v této oblasti dílčí cíle a průběžně je vyhodnocovat. 

b)  Otevřít  téma  „práce  s  rodinou“  na  pravidelných  supervizích  (pokud  v  zařízení 

neprobíhají, je prvním krokem jejich zavedení). 

c) Účastnit se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školení a seminářů 

týkajících se komunikace – např. jak správně dávat zpětnou vazbu. 

d) Sepsat písemnou dohodu týkající se dovolenek mezi rodiči a dětmi – jaké úkoly dítě 

splní,  čeho  se  vyvaruje,  jak  se  bude  chovat  rodič  apod.  Dohoda  bude  následně  společně 

reflektována. Vzájemné písemné dohody doporučuje i Pacnerová s Kupcovou (2012).
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Doporučení týkající se (spolu)práce s klienty
Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že klienti dětského domova přikládají pozitivní 

význam přátelskému vztahu s vychovatelem a jeho empatii s důrazem na vzájemnou důvěru 

a  prostor  ke  svobodnému rozhodování  klienta.  Jak již  bylo  řečeno v diskusi,  individuální 

přístup, tak jak jej doporučuje Stančíková (1991) a metodický pokyn ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (2015), lze za stávajících systémových podmínek naplnit jen stěží – 

připomeňme si  v tomto ohledu výzkum, který mapoval  zastoupení jednotlivých činností  v 

práci vychovatelů a učinil  závěry,  že převážnou část  pracovního dne zabírají  sebeobslužné 

aktivity  –  praní,  vaření,  úklid  apod.  (Škoviera,  2007).  Ponechme  tedy stranou  systémová 

doporučení od snížení počtu dětí na jednoho vychovatele až po lepší financování a pojďme se 

podívat na to, co může vychovatel udělat pro to, aby přátelský vztah se svými klienty navázal.

a)  Účastnit  se  s  celou  rodinnou  skupinou  (i  druhým  skupinovým  vychovatelem) 

specializovaného zážitkového programu ušitého zkušenými lektory na míru dané skupině. V 

tomto  ohledu  je  možné  využít  služeb  pracovišť,  která  se  věnují  dalšímu  vzdělávání 

pedagogických  pracovníků,  nebo  neziskových  organizací,  které  se  věnují  zážitkové 

pedagogice. 

b) Vzájemný vztah vzniká na základě společných zážitků ve společných činnostech. Mimo 

výše uvedeného doporučujeme aktivní účast na všech společných aktivitách – např. ve sportu. 

c) Podporovat vlastní iniciativu a participaci klientů. Dávejte dětem možnost, aby si co 

nejvíc věcí rozhodly samy (vybavení jejich pokoje, nedělní program, časový harmonogram). 

Po vzoru některých domovů můžete zřídit tzv. místní samosprávu. Je-li to možné, přejděte od 

sociální kontroly k sociální pomoci (Úlehla, 2005).

d) Klienty přiměřeně a pravidelně oceňujte.  Stanovte si,  že každý den oceníte každého 

svého klienta. Hodnotit je potřeba nejenom výsledek, ale i snahu.

e) Účastnit se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školení a seminářů 

týkajících  se  komunikace  –  např.  aktivního  naslouchání,  které  klienti  velmi  oceňují,  nebo 

otázky motivace, v níž mají vychovatelé podle zjištění našeho výzkumu jisté rezervy. 

f) Nejsou-li ve vašem zařízení zavedeny supervize, snažte se je ve spolupráci se svými 

kolegy zavést – a to jak individuální formu, tak formu skupinovou. Na těchto setkáních je 

možné řešit jakékoliv pracovní problémy: nejednotnost v práci mezi vychovateli,  kázeňské 

problémy, počínající syndrom vyhoření apod. 
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Závěr
Vnímání školní úspěšnosti klientů dětských domovů je do jisté míry subjektivní a vždy 

bude  záležet  na  hledisku,  z  jakého  ji  budeme  posuzovat.  Každé  pojetí  má  své  limity.  Z 

individuálního  pohledu  bychom  mohli  za  úspěšného  považovat  takového  klienta,  který 

maximálně rozvinul a uplatnil své vnitřní dispozice, ze sociokulturního pohledu bychom zase 

sledovali, co se v dané kultuře od člověka očekává. Pro účely této práce jsme se přiklonili k 

pojetí  statistickému  –  aktuální  tuzemské  i  zahraniční  studie  poukazují  na  skutečnost,  že 

jedinci, kteří strávili část svého dětství v ústavním zařízení, dosahují nižšího vzdělání, mají 

nižší vzdělanostní ambice a v průběhu studia dostávali od svého okolí menší podporu v učení 

(Myšková et al., 2015; Martin & Jackson, 2002; Ptáček et al., 2011). 

Školní úspěšnost neovlivňuje pouze genetická výbava (genotyp), ale i prostředí, v němž se 

jedinec  nachází  –  v  případě  dětského  domova  můžeme  rozlišit  materiální  stránku  a 

osobnostně-vztahovou stránku prostředí. Materiální stránku můžeme charakterizovat tím, jaký 

prostor  dané  prostředí  vymezuje,  jaké  materiální  či  přírodní  faktory  se  v  něm  vyskytují 

(vybavení nábytkem, umístění dětského domova v zástavbě). Osobnostně-vztahová stránka je 

určena  lidmi,  kteří  se  v  daném prostředí  nacházejí,  a  strukturou  vztahů,  které  mezi  nimi 

existují. Celkem tak můžeme rozlišit tři typy subjektů (vychovatele, klienty, biologické rodiny 

klientů) a vzájemné vztahy a interakce mezi jednotlivci  v různých rolích.  Přáním každého 

vychovatele zcela jistě  je vzájemná harmonie mezi těmito subjekty – jinými slovy,  rodina 

podporuje  kroky  vychovatele,  dítě  je  otevřeno  jeho  výchovnému  působení,  materiální 

prostředí  vytváří  vhodnou  a  podporující  „kulisu“  –  souhra  těchto  aspektů  může  vést  k 

vytyčenému cíli, kterým je školní úspěšnost. 

Cílem výzkumného šetření praktické části bylo zjistit na základě výpovědí současných i 

bývalých klientů dětských domovů a tamějších vychovatelů, jaké faktory mají největší vliv na 

úspěšné studium klientů dětských domovů v rámci sekundárního a terciárního vzdělávání.

Výsledky výzkumu ukázaly, že klienti dětských domovů velmi pozitivně vnímají svobodu, 

ať už jako prostředek k dosažení lepších výsledků, nebo jako přirozený důsledek úspěšného 

studia. Klienti také přikládají výrazně větší, až zásadní pozitivní význam přátelskému vztahu 

s vychovatelem a jeho empatii  s důrazem na vzájemnou důvěru a prostor ke svobodnému 

rozhodování klienta. Vychovatelé oproti tomu přičítají větší pozitivní vliv své systematické 

pedagogické  práci,  zejména  důrazu  na  důslednost  v  plnění  školních  povinností  nebo 

spolupráci  s třídním učitelem.  Úspěšné studium je podle jejich názoru podmíněno faktory, 

které ovlivnit nemohou. Snáze se pracuje s dětmi, které nemají biologickou rodinu nebo s ní 
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neudržují  kontakty,  s  dětmi  s  vyšším  inteligenčním  kvocientem,  s  dětmi  se  zájmem  o 

studovaný obor nebo s dětmi, které přišly do dětského domova v mladším věku. Vychovatelé 

si také dostatečně neuvědomují, jaký význam má pro klienta svoboda, a nepracují s ní jako s 

výchovným prostředkem. Rovněž mají  tito  pracovníci  jisté rezervy v procesu motivace ke 

studiu, o motivování klientů cílevědomě nepřemýšlejí.

Na základě námi zjištěných výsledků můžeme konstatovat, že doporučení, která závěrem 

své studie uvádí Stančíková (1991), jsou stále platná a můžeme je považovat za faktory, které 

úspěšné studium podporují. Jedná se o: neustálou kontrolu a pomoc vychovatelů při domácí 

přípravě  na  vyučování,  individuální  přístup  vychovatele  ke  klientům,  laskavý  přístup  a 

oceňování klientů, správná motivaci ke školní práci. Námi odhalené faktory také korespondují 

se  standardy  kvality  péče  o  děti  ve  školských  zařízeních  pro  výkon  ústavní  a  ochranné 

výchovy, které uvádí metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, 

2015). Problém je tedy zejména na straně vychovatelů, kteří nedokážou tyto standardy naplnit. 

K tomuto by jim mohly pomoci pravidelné supervize (individuální nebo skupinové), které v 

praxi podle našich informací spíše neprobíhají, zavedení povinnosti supervize poskytovat a 

vyčlenění finančních prostředků na tyto aktivity. To by mnoho problémů mohlo vyřešit. 
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I. Tabulka otevřeného kódování skupiny respondentů – klienti 
dětského domova
Kategorie Subkategorie Kódy

Motivace ke studiu na SŠ/VŠ

Emocionální složka

Touha být lepší než … 

Touha něco znamenat

Strach (dopadnu jako ostatní; strach z „nebo“)*

Nepřímý vliv – existence vzoru v osobě blízké

Přímý vliv – od osoby blízké (přijímané)

Racionální složka

Vyšší životní úroveň

Uplatnění na trhu práce

Strategie před „nebo“ (vyhozením z DD)

Volba školy = volba celoživotního povolání

Vztah s autoritou nebo 
institucí

Přátelský vztah 
(otevřený 
výchovnému 
působení)

Empatie (poznali co mě trápí, věděli co potřebuji)

Přirozený zájem o dítě („osoba s lidskou tváří“)

Zdroj emoční podpory

Zdroj informací (veškerých)

Slovní podpora – oceňování, povzbuzování, pochvala

Rovnost mezi účastníky vztahu

Podpora vlastní iniciativy – snů a přání

„Kopeme za stejný tým“

Důvěra

Autoritářský vztah 
(uzavřený 
výchovnému 
působení)

Omezení svobody a vlastní iniciativy

Pocit nespravedlnosti a křivdy

Chybějící porozumění dítěti

Rozhodování v zájmu systému, ne v zájmu dítěte

Nedůvěra

Přísná pravidla

Prázdný vztah
Výchova jen s formální kontrolou

Vztah bez emocí (děti = práce)

Vyhořelý personál – neaktivní (čím méně práce, tím lépe)

Systémové aspekty

Materiální zajištění
Potřeba jistoty a bezpečí

Zvýšení sebevědomí – self koncept (jistota)

Naučená bezmocnost

Systém vnějších a 
vnitřních norem

Příprava na vyučování

Délka výchovného působení (společná cesta)

Počet dětí na výchovné skupině

Nejednotnost ve výchově mezi vychovateli na skupině

Požadavky na vychovatele

Vnitřní řád a pravidla

Neinformovanost

Izolovanost od vnějšího světa

Management dětského domova (vedení)



Kategorie Subkategorie Kódy

Aktivní přístup dítěte

Samostatnost

Přijetí odpovědnosti za své jednání

Domácí příprava / Příprava na přijímací zkoušky

Realizace ve volném čase - aktivita

Svoboda (zisky)

Volba střední školy

Seberealizace

Spokojenost

Volnější pravidla pro plnoleté

Důvěra („Oni vědí, že sem samostatnej, že nemám špatný 
známky, takže se o mě nemusí bát.“)

Dobré výsledky (kde jsou dobré výsledky, tam je svoboda)
* Tučně jsou zvýrazněny silně zastoupené kódy



II. Tabulka otevřeného kódování skupiny respondentů – 
vychovatelé v dětských domovech
Kategorie Subkategorie Kódy

Faktory pedagogem 
neovlivnitelné

Zájem o obor (baví ho to)*

Inteligence (vysoká, nízká)

Vliv biologické rodiny (rodina je nebo není)

Věk dítěte
Umístění dítěte do domova (brzo, pozdě)

Náročnost pedagogické práce

Míra vlivu pedagoga

Vliv původní rodiny

Chybějící „základní stavební kameny“

Návrhy řešení

Negativní vliv na vzdělávání

Návraty z rodin po víkendech

Kde není rodina je úspěch

Motivy související se studiem a 
školními výsledky

Emocionální 
složka

Strach před „nebo“ (odchod z DD; dopadnu jako oni)

Touha být lepší než … 

Existence vzoru v osobě blízké

Přímý zážitek z dětství (vím co mě baví a to chci dělat)

Racionální 
složka

Uplatnění na trhu práce

Celková perspektiva / životní úroveň

Strategie před „nebo“

Působení pedagoga

Pozitivně 
přijímané 
působení

Podpora vlastní iniciativy (např. ve volbě školy)

Individuální „svěřovací“ rozhovory

Nepřímé pedagogické působení

Emoce

Pocity beznaděje

Kauzální atribuce

Citová vazba k dítěti

Zlost na rodiče dětí

Důsledná 
kontrola

Komunikace se školou

Příprava na vyučování; kontrola studijních povinností

Řád (neumí bez něj žít)

Systémové aspekty

Vliv školy a 
jiných zařízení

Zařazení dítěte do špatné školy nebo třídy

Pedagogicko-psychologická poradna

Lhostejnost a nedůslednost

Spolupráce s učiteli

Náročnost školní látky (vysoká, nízká)

Systém vnějších 
a vnitřních 
norem

Povolení rodičů k různým úkonům

Častá změna pravidel i legislativních norem

Materiální zajištění

Nejednotnost ve výchově mezi vychovateli

Výchovná opatření

Počet dětí na skupině



Kategorie Subkategorie Kódy

Svoboda (zisky)

Přemístění na cvičný byt

Možnost studia v jiném městě (internát)

Svoboda podmíněná výsledky

Svoboda volby (nepřímé působení)

Více osobního volna

Snížený stupeň kontroly (vlivu domova)

Možnost realizace ve volném čase

Aktivní přístup dítěte

Samostatnost a pečlivost v domácí přípravě

Přijetí odpovědnosti

Snaživost

Angažovanost
* Tučně jsou zvýrazněny silně zastoupené kódy



III. Ukázka rozhovoru s klientem dětského domova
Jméno: David

Věk: 24 let

Vzdělání: V současné době studuje 2. ročník Mgr. studia humanitního zaměření.

Délka pobytu v dětském domově: od 3 do 23 let

Bydliště: Praha

Poznámka: Uvedená ukázka není celým rozhovorem, ten by zabíral příliš mnoho stran, 

nabízíme proto pouze nejzajímavější pasáže, které jsou od sebe odděleny výpustkami  (…). 

Tučně jsou zvýrazněny otázky a výpovědi výzkumníka.

(…)

Vystřídali se tam v průběhu nějak ti vychovatelé?

Jo,  tam se střídali  no (…) Co pár let  (…) Teď se tam střídaj  daleko víc,  protože (…) 

vyhořej, snadno rychle vyhořej prostě (…) a maj s tím daleko víc práce jako.

Co pro tebe znamená, že jako vyhořej?

Že se nemůžou dál sami rozvíjet, protože jsou hrozně jako omezený, ať už tím systémem,  

nebo taky vedením. Jakoby nedokážou soustavně připravovat ty děti na ten odchod nebo na  

školu a nestíhaj jo (…) je to právě tím systémem, že je vod minuty na minutu nalajnovanej.

Už si na to navázal, na naše téma, já bych k němu přešel. Budou mě zajímat faktory,  

který ti bránily v lepší úspěšnosti ve vzdělávání, a pak bych se ptal na ty, které ti naopak 

pomohly se dostat tam kde jsi, do toho cíle. Myslíš tedy, narážím na předchozí odpověď  

tvojí, že jednou tou rovinou bránící je ta rovina vychovatele?

No to je jako tak půl napůl u mě, protože ten vychovatel, ten ačkoliv sám jako chce, vést to  

dítě k ňákýmu (…) lepší škole (…) výsledku a tak (…) a k tomu, aby se to dítě začlo nějak víc  

rozvíjet, tak nemůže, protože tam jako na to není čas prostě, protože tam není ten individuální  

přístup, když má vychovatel osm dětí tak to nepude, jo a (…)

A jak to bylo u tebe konkrétně? Jak si z nich cítil, jestli chtějí nebo nechtějí?

No to je právě,  když nějaká vychovatelka chtěla,  tak prostě nemohla a neměla žádnou  

motivaci, no a měl sem vychovatele, kterej jako se se mnou furt bavil a říká mi hele a aspoň tu  

maturitu, jako to zvládneš a řekl mi k tomu další okolnosti.

Jaký okolnosti třeba?



No okolnosti třeba toho, že mi řekl jeho vlastní náhled, jako osobní, a i náhled jeho syna  

(…) On mi to vlastně jako říkal už jako kamarád nějakej. Jako nevím, prostě jako přítel a  

nebylo to vyloženě jako pracovní, ale ten člověk ke mně měl vztah.

(…)

A v čem se to třeba ještě projevovalo?

No tím, že si pamatuju, že když přišel jako novej, tak tehdejší ředitel, kterej jako už tam 

není, tak on mu přesně řekl ten nalajnovanej den a ten vychovatel se ho zeptal, kdy ty děti maj  

mít na sebe volnej čas, a na to ten ředitel nedokázal odpovědět, protože tam jako volnej čas  

vůbec nebyl.

Jak to myslíš, že nebyl?

No pro nás nebyl, něco se dělo, ale co chtěli voni žejo (…) A on vždycky se snažil s náma  

dělat každou aktivitu, vymejšlel různý aktivity ať je to prostě sport, běh, fotbal, cokoliv, jezdil s  

náma na fotbaly, trénoval nás, furt nás jako péroval (…)

A v čem ještě se projevoval ten kamarádskej vztah jakoby?

On to bral takhle k nám všem, kolektivně (…) Se všema se takhle kamarádil. Měl totálka  

jinej přístup, že nebyl jako vyhořelej.

Pokusil by ses třeba popsat jeho jednotlivý kroky co dělal, jak se choval, jde mi o ten  

jeho jiný přístup.

Třeba on nám vždycky dával jako proslovy k (…) před tím fotbalem. Dával nám, on měl na  

starosti hlavně sport a vždycky nám dával jako prostor. Snažil se z nás vytáhnout ty kvality  

který máme jo (…) a on nás tím motivoval, ať už to je sport nebo škola.  Nebyl to žádnej  

inženýr,  ale  byl  to  jako obecně lidský člověk,  viděl  v  nás ten potenciál,  kterej  vlastně my  

můžeme využít.

On ve vás viděl potenciál, si řekl. Jak se to projevovalo v jeho činech, že ho viděl?

Hlavně v rozhovorech s ním a (…) neřešil to jako mocensky třeba průsery nějaký a to pro 

nás bylo důležitý, že nás bral jako rovnocenný v té debatě třeba.

(…)

Čili chápu to správně, že tenhle oblíbenej vychovatel ten tě podporoval v tom samotným  

studiu na střední škole?

To on mi  spíš  dával  (…)  nepodporoval  mě ve  studiu,  ale  spíš  mi  (…)  taková emoční  

podpora, spíš jakože sem v něm cejtil, že můžu něco říct, a že mi dokáže jako poradit.

Dobře, ale pak je tady ještě ta jedna otázka, jak si se rozhodl na tu střední školu jít  

vlastně, dali vám vybrat? 



To sem si vybral sám a informoval jsem toho ředitele, že půjdu na tohleto, že sem si sám  

našel ty školy a dokonce si pamatuju, že sem chtěl jít i na sociálně-právní školu v Praze, ale  

ředitel mi řekl jako, že prostě ne, že půjdu tady na zemědělku v XXX, protože jako nechce,  

abych byl na intru, že bych se tam zkazil.

Cítím z tebe, že ti to zabránilo tvému snu a mrzí tě to.

To mi doslova bránilo a štvalo mě to (…) Oni radši řekli di na lehčí školu nebudeš mít  

žádný starosti, děcka třeba posílali na zvláštní školy (…)

Ty osobně si se taky setkal s tím, že ti řekli, že to budeš mít lehčí tady a tady?

Spíš sem se setkal u kamarádů s tím, v mým věku (…) a tím že já sem jako měl svůj nápad,  

ředitel řekl, že ne, buď že nejsou peníze na ten intr, a nebo, že zvlčím. Ale na druhou stranu  

jako chtěl,  abych měl  tu  maturitu.  Ale  von mi řekl,  prostě  půjdeš na zemědělku a já  tam 

nechtěl. Já jako zemědělství, žádnej vztah sem k tomu neměl, věděl sem, že to bude nuda a vím  

dnes, že to byly 4 roky ztráta času. 

A změnil se nějak po téhle události tvůj vztah k tomu domovu?

Ten vztah k tomu domovu byl celkově negativní.

(…)

Chápu to správně, že život na internetu byl pro tebe důležitý a ovlivnilo to tvé výsledky ve  

vzdělávání…

No výsledky, asi bez toho by to bylo horší to je pravda, ale spíš to má vedlejší význam,  

protože ten člověk není veden normálně k tý samostatnosti, protože ten člověk z toho děcáku 

odejde a bohužel je jako navyklej na to, že mu někdo řekne udělej tohle a tohle a ten člověk  

najednou jako neví co má dělat,  když odejde. Já když sem nastoupil na vejšku, tak já sem 

vlastně, sem chodil do Prahy (…) a já sem přijel, tak sem jako studoval a vůbec sem nevěděl  

co mám jako dělat, já sem se nudil, ani mě nenapadlo, že můžu začít sportovat, nenapadlo mě,  

že můžu chodit ven s kamarádama, protože sem vlastně tady byl úplně novej a neměl sem tady  

nikoho a to byl ten problém, že já sem nevěděl jak naložit se svým časem (…) no a možná  

kdyby jako nás k tomu vedli, tak prostě ta škola je jednodušší pro člověka.

(…)

Ty si tenhle vztah zažil s tím vychovatelem vlastně, měl si ho ještě s někým jiným?

To bylo taky s jednou vychovatelkou, která odešla jako do důchodu už, takhle ona nebyla  

moje (…) z jiný skupiny, ale kdykoliv sem se s ní bavil, tak se mnou mluvila jako s rovným  

člověkem. Měl sem jí rád, ono i ty její děti na skupině byly jiný, patřily k těm lepším i co se  

školy týče třeba (…)



A co ona dělala jinak než ostatní, kromě teda toho, že držela vztah v jiné rovině.

Ona měla přirozenej respekt ale zároveň taky uměla říct řediteli svůj názor, nebyl to člověk 

kterej sklopí uši a jde, nebyla to typická ovce. To se mi na ní líbilo. Ona si řekla, že si to udělá  

podle svýho a jen to oznámí řediteli. Pak je problémem i izolovanost, že ten děcák je někde v  

lese (…)

To bereš jako to co brání v té úspěšnosti ve vzdělávání?

Jasně, to tě právě nepustí  do školy kam by sis  přál, protože děcák leží  někde v prdeli  

zakopaný.  Ale on je i uzavřenej ten děcák před okolním světem (…) my ani nejedeme na  

nějaký dny otevřenejch dveří si vybrat školu. 

(…)

A s tebou se někdo připravoval, že si pak šel na maturitní obor?

No to je další téma, v děcáku se začne s dítětem řešit škola až někdy v osmý třídě, jako, že s  

tebou systematicky nepracujou nějak dlouhodobě. Není k tomu motivace, víra v toho člověka,  

že něco dokáže a já se hodně ptám dětí, kamarádů, proč šli na éčkovej obor a prostě řekli, že 

jim to řekla paní vychovatelka, že na jiný nemá a to je prostě ta (…) to uvědomění si svejch 

kvalit (…) když ti říkaj, že si špatnej (…) podle toho si pak hledáš možnosti žejo.

(…)

No měl sem čtyřky, já to neřešil, sem procházel. Já si říkal, že hloupej nejsem, že se nechci  

učit, sem to nepotřeboval, a když sem to potřeboval tak sem si napsal nějaký taháky, to dělal  

každej a neměl sem motivaci, protože sem věděl, že mám čtyřky a ty mi stačej, abych šel do  

dalšího ročníku. Takže vlastně u maturity sem měl dvě čtyřky.

Ale měl si teda nějakou motivaci tu maturitu mít, a k tomu tě jako co pohánělo?

No to mě poháněli ty kluci, který v tom mým děcáku vyrůstali, oni odcházeli v průběhu a já  

sem viděl, že se nemaj dobře.

A co to v tobě vyvolávalo, tyhle zážitky, pojmenuješ to?

Strach, jednoznačně strach, že skončím podobně. Říkal sem si, že vím co chci, ale daleko  

líp vím, co nechci,  skončit  takhle jako oni.  A mým cílem v tom děcáku pak bylo si  podat  

přihlášku na vejšku. 

Kdy sis stanovil ten cíl?

No věděl sem, že až skončím s maturitou, a to sem udělal v tom květnu (…) a já sem si řekl  

co se mnou dál bude a že jestli chci zůstat v děcáku mám dvě věci, buď zůstanu v děcáku ale  

musím prostě něco studovat a pokud nechci do děcáku, tak musím odejít, ale bez studia a ven,  

já si uvědomoval, že nikoho nemám, že nemám kam jít.



Já tak z tebe cítím, že to je taková znouzectnost.

No určitě to tak je, protože není kam jít, tak sem si řekl, že to zkusím a že budu na koleji a  

budu mít klid a to byla pro mě jako ten lístek k tomu, abych to začal rozjíždět sám, ta vidina  

koleje, klidu, že mě děcák všechno ještě platí nebo sponzor.

A do té doby se o tom s tebou nikdo nebavil?

Tak oni se mě jako ptali a já jim říkal, že spíš nevím, že ještě uvidím (…)

Proč si s nimi o tom nehovořil?

To je ten vztah, jak jsme se bavili. A já si dal přihlášku a řešil sem další věci, tu kolej ty  

sponzory a prostě to byla soukromá - obor XXX a tím, že sem byl tady v Praze, tak sem si  

říkal, jo teď jedu s čistým štítem a sem tady sám za sebe přesně jak sem chtěl, protože sem  

prostě viděl ty chyby těch vychovatelů ale i těch dětí, kde nebyla ta důvěra a ta komunikace,  

nebyla ta motivace a podpora a vyloženě se děcák zaměřoval jen na učení těch běžných věcí,  

ale ta sociální to ne no. 

(…)

A podpora na vysoké škole byla od koho?

Od přátel  převážně, na vejšce sou rozumný lidi,  hodně se člověk seznámí. Domov sem 

nepotřeboval, jen na ty finance no. Ještě je zajímavý, když sem byl v děcáku, já tam přežíval,  

nežil, já začal i jezdit závodně na kole kvůli tomu, abych nemusel být v tom děcáku fyzicky.

Je dobře, že sis našel nějakou strategii, která ti pomohla to zvládnout.

Já byl na třetím místě v celým kraji dokonce, vidíš co je člověk schopnej udělat tadyhle pro  

to všechno. A na vejšce sem začal žít, otevřely se mi dveře, začal sem dělat věci co mě bavěj  

(…)

Měl si teda možnost volby.

Přesně, a našel sem si k tomu i ty sítě, zavřenej v děcáku nenajdeš nic. Já chtěl dělat třeba  

do hudby a tak a v děcáku prostě měli kecy, nebyly na to peníze a nebo řekli no jo to je zase na  

chvilku u toho nevydržíš... tak mě šoupli na klavír, aby mi zalepili hubu a to mě nebavilo.

(…)



IV. Ukázka rozhovoru s vychovatelem z dětského domova
Jméno: Ivan

Věk: 35 let

Vzdělání: Ukončené VŠ vzdělání v oblasti pedagogických věd.

Délka praxe: 4 roky

Bydliště: Středočeský kraj

Poznámka: Uvedená ukázka není celým rozhovorem, ten by zabíral příliš mnoho stran, 

nabízíme proto pouze nejzajímavější pasáže, které jsou od sebe odděleny výpustkami  (…). 

Tučně jsou zvýrazněny otázky a výpovědi výzkumníka.

(…)

Máte nějaký takový dítě, který by spadalo k těm úspěšným?

Já když si to takhle vezmu, tak mám pocit, že máme z celýho toho počtu jednoho jedinýho,  

kterej je na VOŠCe, ostatní jsou výučáci samý.

Mohl bys nějak představit toho kluka, něco o něm říct.

On je tam od malička, přišel tam před 12 lety, takže vyrůstal v domově od narození skoro a  

studuje nějaký management a vedení podniku, střední školu dal s maturitou kuchaře a pak šel  

dál na tady tuhle školu. On tím, že je na cvičným bytě, tak my moc nepřicházíme do kontaktu  

spolu, jemu už bylo 18, žije si svůj život, nám chodí ukazovat jenom index, hlídáme ty věci,  

který  on  potřebuje,  chodí  si  vyúčtovávat  peníze  (…)  On  má  svoji  garsonku,  kam  my  ho 

chodíme občas zkontrolovat jestli je všechno v pořádku a něco nepotřebuje.

Takže v tomhle už má takovou svobodu.

Určitě, pokud to dítě je sebeobslužný, zvládá všechno samo, tak nevidíme důvod, proč mu 

do toho zasahovat.  Teď si  našel sám brigádu, takže studuje,  má brigádu a u nás,  když to  

vezmu, tak se chodí jen vyspat a vyúčtovat si pro peníze. 

Co si myslíš, co by tam bylo za ty faktory, v čem mu domov pomáhal, že tak úspěšnej je?

Domov  (…)  Jako  podporu  určitě  finanční  podpora,  cokoliv  on  potřeboval  tak  domov  

zaopatřil, zajistil zájmovou činnost, různý kroužky, protože rád hraje na piáno (…) Další co si  

myslím je čas vychovatelů.

Jak to myslíš čas?

Čas  investovaný  do  toho  dítěte,  protože  ten  vychovatel  má  na  přípravu  na  vyučování  

nějakej časovej budget, kterej může využít, to je hodina a půl denně. A to musí využít, měl by.  

Tam je povinná hodina a půl, aby proběhla příprava na vyučování (…)



To jsou všichni dohromady?

Jo, to si musíš rozčlenit, abys každýmu věnoval dostatečně času a stejně když vidíš, že něco 

někomu nejde,  tak to pak děláš v jeho osobním volnu,  nebo to děláš ještě někdy jindy,  je  

potřeba věnovat tomu hodně času, aby se zlepšil.

Ta podpora ty ji spatřuješ teda v důslednosti?

V důslednosti, ale i podpora s doučováním, ta pomoc, vysvětlování látky, umožnění vůbec  

tomu člověku aby studoval.

Oni jsou schopný si přijít jako sami o tu pomoc?

Některý jsou schopný, některý jsou naopak uzavřený, že nechtěj pomoct, ale vidíš to na  

známkách,  tak  jdeš  teď  v  elektronický  žákovský  se  ti  objevila  pětka  z  toho  a  toho,  pojď 

podíváme se na to, samozřejmě první reakce ne nejdu, nezajímá mě to, ve finále se na to stejně  

podíváte a další den tam je jednička a je to fakt jenom o tom, jestli to dítě chce nebo nechce,  

ten vychovatel pak už jen tahá za ty nitky (…)

(…)

A v čem to je, že některý sami chtějí?

Už si jako uvědomujou, že to je pro ně, že se neučí pro nás, že musí, ale pro ně, aby mohli  

jednou něco dokázat, ale to jsou ty jiskřičky, že vidíš, že pak půjdou dál (…)

To jde na nich poznat?

Jde to, to poznáš. Teď máme holčinu, je jí 16, studuje tady v XXX střední školu s tím, že u  

ní jasně víme, že půjde na vysokou, protože by byla škoda, kdyby dál nešla. Mluvíme o tom  

neustále spolu a ona to ví, a bere to i tak, že tím, že na tu vejšku půjde, tak se jí zase otevřou  

další možnosti opustit třeba tenhle kraj a jít někam úplně jinam, odprostit se od tý rodiny.

A u ní ten vliv rodiny není?

Ne, protože ta rodina byla úplně dysfunkční, takže ona s nima přetrhala vazby.

(…)

Ty si říkal, že vidíš vliv i v tom, že ten člověk si uvědomí, že to dělá sám pro sebe, že najde  

tu vnitřní motivaci. 

No to vidíš, máme i kluka, že nechce makat a tam je jasná volba pak buď nejčastěji u nás  

čalouník a truhlář a nebo pomocnej kuchař, tam jde většina dětí. A i když jim vysvětlíš, že je s  

tím nikde nezaměstnaj, jako krájet cibuli to umí každej, tak jim to stačí a stejně do toho jdou.

A jak na tohle reagujete, jde s tím něco dělat?

Nejde,  nemáš  na  to  páky,  ten  systém  je  tak  špatnej  postavenej,  ty  máš  strašně  úzký  

možnosti co můžeš a strašně široký možnosti co nemůžeš a nesmíš.



Můžeš to konkretizovat?

Třeba dejme tomu, že bude mít špatný prospěch, normálně v rodině bys dítěti řekl, ne máš  

špatný známky nepůjdeš na počítač. V dnešní praxi to funguje tak, že počítač nesmíš zakázat,  

to je braný jako prostředek kontaktu s okolním světem a rodinou, nikoho nezajímá, že tam je  

služební telefon, z kterýho si to dítě může rodině zavolat. To že tam pak hraje hry, to už je jiná.

Jestli  tomu  dobře  rozumím,  tak  tam  neexistuje  takovej  trest,  aby  pro  to  dítě  bylo  

zajímavější se teda naučit.

Naprosto přesně, když si v rodině, dostaneš trest, který je pro tebe nepříjemnej a jdeš a  

opravíš si známku. To je přesný. Zároveň je tam ale i příjemná motivace, ten vychovatel když  

tam je, tak to sou jediný lidi na který se může spolehnout, i když jedeme na směny, tak na tu  

skupinu jednu jsou dva vychovatelé kmenový a mají ty děti a ty děti k nim chodí, prožívaj ty  

svoje problémy, radosti, všechno prožívají s tím vychovatelem, takže záleží i na osobnosti toho  

vychovatele jak to dítě dokáže namotivovat a nadchnout (…) Hodně se nám stává, že jakmile  

jim padne 18, tak nechtěj, vadí jim pravidla, najednou je všechno špatně, to že mají střechu  

nad hlavou, že mají kde bydlet, že mají kroužky placený, tak to je vlastně špatně a radši jdou  

pryč, i když nemají kde bejt, jdou pryč než, aby zůstali svázaný pravidlama. 

Když se vrátíme ještě k tomu klukovi na VOŠce, co ho tak ještě podporovalo? 

Další věc co si myslím, že ho rozvíjelo a podporovalo, tak jsou různý projekty, jako je třeba  

projekt Rozhled, projekt (…) je toho hodně.

Čeho se to týká?

Například rozvíjení finanční gramotnosti, kdy ty děti fakt jako jezdily na kurzy a dostávaly  

školení od toho jak si vypočítat hrubou mzdu až po to jak nenaletět na půjčku a tak. Následně  

ten projekt byl tak dělanej, že podporoval v tom, aby si našli brigádu (…) Ty děti to mají  

hodně zjednodušený oproti dětem z normální rodiny.

A je to dobře podle tebe?

Já si myslím, že ne, protože to dítě dostává všechno na zlatým podnose a nemusí pro to nic 

udělat (…) Je to fajn, že se to pro ty děti dělá, ale my jim nahrazujeme nějakej pocit rodiny a  

emoční stránku tou materiální a to je špatně. Podle mě není normální,  aby děti  dostaly k  

vánocům plazmovou televizi ve 12 letech, nebo mobilní telefon za 10 tisíc, oni to nedostávají  

za výsledky, dostanou to jen tak za nic (…) Mám někdy pocit, že hodně nadací se tím jako živí,  

že udělaj nadaci pro nadaci.

Co ještě toho kluka podporovalo?



Hodně i soutěživost se svým bráchou, protože jeho brácha je skoro ve stejným věku. A oni k  

nám přišli a ten brácha je docela úspěšnej.

(…)

Proč si myslíš, že na ty ostatní děti to nezabralo?

Na ty ostatní kvůli nízkýmu intelektu s kterým nic neuděláš (…) Máme kluka co je na tom  

kuchařovi a bude ti nosit dvojky a bude tam dobrej, skvělej, projde to, protože většina dětí  

nevím jestli si se byl podívat na učňáku někdy, je to docela masakr jako, já bych tam asi bez  

bouchačky nešel.

Dobře tomu intelektu rozumím, ale co ty ostatní, přece tam není většina s nízkým IQ.

No je tam většina s nízkým IQ, a další faktor je, že k nám přijdou pozdě, my místo abysme  

dostávali děti, který jsou ve věku 4-5 let a rostly s náma, tak dostaneme děti, kterejm je 16 a 

víc a který už jsou nějak rozjetý a těžko s tím hneš, nejde nic dělat a hlavně já říkám furt to je 

veliký problém, Klokánky si drží děti,  který by měly být u nás a k nám zase posílaj děti s  

poruchama chování, který by u nás neměly co dělat, ale výchovňáky jsou přeplněný (…)

Jinými slovy myslíš, že na to má vliv délka výchovného působení.

Jo, takhle já mám na skupině sourozence s rozpětím 3 roky a 4 roky, a přišel k nám a ani  

mu nebyly dva roky a tam já vidím velkej potenciál, protože u nás budou odmalička, tudíž  

nebude se moct nikdo vymlouvat na to, že přišli jako dospělý, my se jim naplno věnujeme, už  

teď trénujeme logopedii, různý grafomotorický schopnosti, rozvíjíme je po všech stránkách,  

myslím si, že je velká šance, nevíme ještě ten intelekt, ale myslím si, že tu maturitu by mohli  

dát, díky tomu, že je máme dlouho (…)

Co ještě by tam mohlo být …

Mají ty negativní vzory zažitý hlavně, ať chceme nebo ne, tak ty rodiče pro ně budou svatý,  

budou pro ně ty nejlepší. Tady vidíš, že ty úspěšný většinou rodiče nemají, nebo ten kontakt  

neudržují. U těch menších ty rodiče jsou vždycky nej a docela nám nabourávaj systém tím, že  

odjedou na týdenní dovolenku a vrátí se nám to dítě absolutně rozvrácený, roste si tam jako  

dříví v lese a tobě pak trvá tři měsíce, než ho znovu nanormuješ tam kde byl. Celej rok práce ti  

smázne jeden tejden doma, kdyby ten vliv rodiny nebyl,  je  to  lepší.  To dítě  doma vidí,  že  

maminka do práce nechodí, tak proč já bych chodil. Oni nemají tu potřebu se vzdělávat, proč 

bych já to dělal to je jejich dopověď.

Co by šlo změnit v tom děcáku, aby je to víc podporovalo?

Já bych udělal kompletně nějaký balíček opatření, kterejma já bych mohl obsáhnout i tu  

školu, protože on dostane ve škole napomenutí a ty ho vlastně už tady za to nesmíš trestat,  



prostě on už je potrestanej a nesmíš mu dát další trest za stejnou věc. Kapesný jim nesmíš brát.  

Chce to jiný opatření co by se týkaly školy (…) Motivovat ty děti, aby zůstaly na tom domově,  

mně kompletně vadí to, že už tam nemusí být po té osmnáctce, jim je osmnáct a chtějí pryč a  

když se jich zeptáš kam půjdou, že nemaj vzdělání, tak ti řeknou, že si poraděj, mě vezmou 

všude. 

A ty bys to udělal jak?

Já bych dal, jako je možnost oddálit zletilost toho dítěte, což je možnost posunout tuším, já  

bych tohle dal i na děcák, nám se stalo, že i hodně dobrejch dětí, který měly rok před sebou na  

učňáku a fakt by ho u nás dodělaly, protože bysme se o to postarali, tak se nám stalo, že v 18  

odešel, šel zpátky k rodině a ve finále vidíš, že tu školu zase fláká, rodiče mu nedaj ani na  

autobus, takže do tý školy radši nejde a celá práce je v prdeli, já bych prostě dal ano, můžeš  

opustit děcák, ale dal bych to tím, až dosáhneš vzdělání a je to jasný požadavek, protože stát  

do tebe nasypal hromadu peněz a chci produkt, já nedám nikomu jen tak prachy, aby se celej  

život na mě živil a ve finále řekl, hm tak mě budeš živit dál. Stát by měl udělat opatření, aby to  

dítě  mělo aspoň výučák,  když  už  chce odejít.  Měla by být  norma,  se  kterou by dítě  mělo  

odcházet z domova. 

Jdou zpátky k rodině většinou teda jo?

Bohužel a ty vzory jsou špatný prostě. Když se někdo vrátí k alkoholikovi, jaký to asi bude.  

Nejde o to zakázat kontakt s rodinou, ale pozdržet ten odchod, aby to dítě vzdělání mělo,  

protože s tím má šanci na lepší život. 

Celkově se ti tedy nelíbí paleta nástrojů, trestů, který máte?

Hm, oni nefungujou, protože domov je stavěnej tak, aby co nejvíc připomínal rodinu, my  

nemůžeme třeba ošetřit to, pokud dítěti zakážu jít ven, tak já neopatřím, aby se mi vrátilo ze  

školy, já si ho nebudu jezdit vyzvedávat ze školy (…) Nemáme možnosti jak je potrestat, měli  

jsme holku co měla na 14 dní zákaz vycházek a ona to udělala tak, že každej den permanentně  

nešla do školy, tak se hlásilo denně, že je na útěku, to musíš hlásit a takhle jsme to hlásili  

každej den a takhle to bylo třeba tejden a pro změnu ten druhej tejden si utekla už na celej  

tejden (…)

(…)


	Úvod
	TEORETICKÁ ČÁST
	1 Prostředí dětského domova a jeho specifika
	1.1 Materiální stránka prostředí dětského domova
	1.2 Sociálně-psychologická stránka prostředí dětského domova
	1.2.1 Klienti dětského domova
	1.2.2 Vychovatel v dětském domově
	1.2.3 Biologická rodina dítěte umístěného v dětském domově
	1.2.4 Vrstevnická skupina v dětském domově


	2 Problematika školní úspěšnosti dětí z dětských domovů
	2.1 Vymezení pojmu školní úspěšnost
	2.2 Výzkumné studie zabývající se školní úspěšností dětí z dětských domovů

	EMPIRICKÁ ČÁST
	3 Cíl výzkumu a výzkumné otázky
	4 Použité metody sběru a analýzy dat
	5 Charakteristika výzkumného souboru
	6 Analýza a interpretace získaných dat
	6.1 Otevřené kódování skupiny respondentů - klienti dětského domova
	6.1.1 Faktory ovlivňující volbu střední nebo vysoké školy
	6.1.2 Vztah s autoritou nebo institucí jako klíčový faktor úspěšného studia
	6.1.3 Svoboda jako podporující faktor úspěšného studia
	6.1.4 Systémové aspekty a jejich vliv na školní úspěšnost
	6.1.5 Aktivní přístup dítěte ke studiu

	6.2 Axiální kódování skupiny respondentů - klienti dětského domova
	6.3 Selektivní kódování skupiny respondentů - klienti dětského domova
	6.4 Otevřené kódování skupiny respondentů - vychovatelé
	6.4.1 Pedagogické působení vychovatele jako klíčový faktor úspěšného studia
	6.4.2 Pedagogem neovlivnitelné faktory na straně dítěte
	6.4.3 Motivy související se studiem a výsledky
	6.4.4 Biologická rodina dítěte a její vliv na úspěšnost ve studiu
	6.4.5 Systémové aspekty jako soubor intervenujících podmínek
	6.4.6 Aktivní přístup dítěte
	6.4.7 Svoboda jako soubor zisků 

	6.5 Axiální kódování skupiny respondentů - vychovatelé
	6.6 Selektivní kódování skupiny respondentů - vychovatelé
	6.7 Porovnání názorů klientů dětských domovů s názory vychovatelů
	6.8 Závěry výzkumného šetření

	Diskuse
	Doporučení pro stávající praxi
	Závěr
	Seznam informačních zdrojů
	Seznam příloh

