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Tématem předkládané disertační práce jsou adolescenti s mentálním postižením 

v dětských domovech a domovech se školou. Období adolescence je zakotveno jako 

část životní cesty v dílech řady našich i zahraničních autorů a zabývá se jím řada 

vědních disciplín, které nazírají adolescenci každá ze své perspektivy. Rovněž 

mentálním postižením se zabývá řada disciplín klinických, speciálně pedagogických     

a dalších oborů. Z tohoto důvodu je téma předkládané disertační práce 

multidisciplinární a mnohovrstevnaté. 

Výzkumné studie, které by se zaměřily specificky na směřování k dospělosti                  

u adolescentů s mentálním postižením v dětských domovech, se zatím v naší odborné 

literatuře vyskytují velice řídce. Tato skupina dospívajících a mladých dospělých tvoří 

malou část lidí, kteří část života prožijí v institucionální výchově. S ohledem na to,       

že v dětských domovech vyrůstají další děti s tímto postižením a jejich počet převzetím    

do pěstounské péče či adopce neklesá tak výrazně, je možné předpokládat, že by mohlo 

být důležité tuto oblast zkoumat.  

Cílem práce je zjistit, popsat a analyzovat, co naplňuje každodenní život 

dospívajících s mentálním postižením a hraničním stavem, co prožívají, s čím       

se setkávají, co si představují v souvislosti s vlastní budoucností v kontextu života 

v dětských domovech a dětských domovech se školou. 

Empirická část práce má v návaznosti na zvolený cíl stanoveny dílčí cíle zjistit, 

analyzovat a porozumět: 

1. vytvářené představě adolescentů s lehkým mentálním postižením a hraničním 

potenciálem o dospělosti, budoucím povolání a rodině, 

2. vnímané potřebě opory v některých důležitých oblastech či vnímané samostatnosti,  

3. shodě či rozporu v subjektivně vnímané autonomii a tomu, jak jednotlivé oblasti 

spatřují „tety a strýcové“ v dětských domovech, 

4. opoře v rodině či ve vztahu s jinými osobami pro život po odchodu ze zařízení        

i během pobytu v dětském domově, 

5. možnostem při volbě studijních oborů v přípravě na budoucí povolání.  
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Výzkumné otázky 

 

Pro naplnění stanovených dílčích výzkumných cílů je nezbytné zúžit cíle na reálně 

zkoumatelné oblasti, které by zachycovaly obsahy stanovených cílů. Zúžení je možné 

formulací výzkumných otázek ve vztahu k cílové skupině respondentů (A. L. Strauss,    

J. Corbinová, 1999), kterými jsou adolescenti s mentálním postižením a hraničním 

stavem v dětských domovech a dětských domovech se školou:   

1. Jak adolescenti vymezují dospělost? 

2. Jaké znaky si uvědomují s odstupem času ve vztahu ke svému období puberty? 

3. V jakých souvislostech si uvědomují své odlišnosti či zvláštnosti? 

4. Jak si představují svoji práci či povolání v budoucnosti? 

5. Jaké mají zkušenosti v pracovní oblasti? 

6. Jaké obavy či naopak jistoty prožívají ve vztahu k budoucnosti? 

7. Jak si představují a s kým spojují své představy o bydlení? 

8. Jaké vztahy mají navázány v domovech? 

9. Jak si vybírají obor pro profesní přípravu? 

10. Jaké mají zájmy a radosti? 

11. V jakých souvislostech hovoří o vztazích k vychovatelům a o jejich výchovných 

postupech?  

12. V jakých oblastech se mohou samostatně rozhodovat? 

13. Jaké cíle si stanovují pro horizont jednoho roku?  

14. Jaké kroky chtějí realizovat k naplnění svých cílů? 

 

Výzkumné hypotézy 

 

V současné době není u nás publikován výzkum, který by se zabýval skupinou 

adolescentů s mentálním postižením v dětských domovech obou typů. Není možné dost 

dobře postulovat hypotézy o oblasti, která dosud nebyla otevřena. Formulace hypotéz 
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vychází z poznatků o adolescentech, kteří patří do intaktní majoritní společnosti             

a z poznatků našich a zahraničních autorů ze zkoumání vzorků osob s mentálním 

postižením.  

 H1: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově mají poznatky  

o obsahu dospělé role, absentují praktické dovednosti a zkušenost. 

 H2: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově jsou spíše 

závislí než nezávislí na důležitých dospělých. 

 H3: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově orientují volbu 

oboru studia dle lokální nabídky. 

 

Design výzkumu  

 

V přípravě terénního šetření bylo potřebné uvažovat o možnostech, jak realizovat 

terénní výzkumnou sondu, ve které by byli dospívající s mentálním postižením 

aktivními účastníky a jak by bylo možné uzpůsobit postupy tak, aby tito lidé mohli být 

kompetentní ve výpovědi o svém životě. Možností, jak realizovat záměry, je 

kvalitativně pojatá terénní výzkumná sonda. 

V úvahách o možnostech užití metod a postupů je důležité zvážit některé obtíže,          

se kterými je  možné se setkat při realizaci práce v terénu. Po zvážení všech faktorů se 

jako nejvhodnější jevilo užití postupů zakotvené teorie.  

 

Výzkumný vzorek 

 

Jedním ze zvažovaných postupů výběru je postup „snow ball“, který se ukázal jako 

efektivní. 

Pro terénní výzkumnou sondu je v konečné fázi výběru 6 domovů obojího typu a v nich 

16 respondentů s mentálním postižením a 2 klienti s hraničním stavem, který je 

popisným způsobem stanoven jako stav mentální kapacity v dolní hranici subnormy. 

Jako subnorma bývá označován stav, kdy naměřená hladiny IQ nepřesahuje 85 bodů,  

za spodní hranici je pak považováno obvykle rozpětí 70 – 75 IQ. 
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Tabulka 1: Rozložení domovů v terénní sondě dle krajů a počtu respondentů 

Kraj Typ zařízení Počet respondentů 

Kraj Vysočina (3 domovy) Dětský domov 9 

Jihočeský kraj Dětský domov se školou 3 

Středočeský kraj Dětský domov se školou 3 

Praha Dětský domov 3 

Zdroj: autorka práce 

 

Metody terénní výzkumné sondy 

 

Sběr dat bylo možné realizovat ze čtyř zdrojů. Jsou jimi:  

 skupinové semistrukturované moderované interview – 5 rozhovorů, 

 individuální semistrukturované rozhovory – 18 rozhovorů, 

 upravené škály na měření míry podpory vypracované klíčovými vychovateli, 

 metoda grafického záznamu linie času pro horizont jednoho roku a cíle, které 

respondenti budou pro interval roku do časové linie vpisovat.  

Záznamy do škály a grafický záznam linie času jsou pokládány za metody ze skupiny 

textových dokumentů. 

Terénní výzkumná sonda byla realizována v dětských domovech a domovech se školou 

postupně, od dubna do konce června 2013 a ve druhé fázi v měsících září a říjnu 2013.  

 

Metody zpracování a analýzy dat 

 

Z dat získaných v procesu moderovaných skupinových interview a individuálních 

rozhovorů byl nejprve vytvořen verbatim (doslovná transkripce) a jednotlivá zařízení   

(a v nich skupinové rozhovory) a respondenti byli označeni kódy SR1 až 5 a R1 až 18. 

K verbatimu rozhovorů byly přiřazeny vyplněné škály podpory od vychovatelů              

a označeny stejným kódem respondenta. Posledním přiřazovaným dokumentem byla 

linie času – i zde byly jednotlivé linie označeny kódem respondentů. Takto vznikaly 

výzkumné protokoly. Jako poslední byly do protokolů přiřazeny poznámky z terénu. 

Transkripce byla realizována v programu Word 2007. Analýza dat probíhala                

po postupných krocích. Na základě podobnosti byly základní pojmy uskupeny             

do induktivně vzniklých kategorií. Pokud byla objevena nová kategorie, protokol byl 
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opětovně pročítán a ověřována byla zpětně již jednou uskupená data (rekurzivní 

proces). Tento postup je popisován v metodikách jako otevřené a axiální kódování      

(A. Strauss a J. Corbin, 1999, J. Hendl, 2008).  Kódování bylo zaznamenáváno 

počítačovým programem Excel 2007. Výzkumnice neměla k dispozici speciální 

programy na zpracování textu.  

 

Validita dat 

 

Pro zajištění validity terénní výzkumné sondy byly využity techniky triangulace metod. 

Data jsou v ní získávána různými metodami. V případě této terénní výzkumné sondy 

jsou jimi semistrukturovaná moderovaná skupinová interview, semistrukturované 

individuální rozhovory, kvalitativní analýza škál na zjišťování míry podpory, analýza 

linie času a volených cílů. Technikou triangulace zdrojů jsou data získávána                 

ze dvou různých zdrojů - zdrojem jsou samotní lidé s mentálním postižením 

v domovech a vychovatelé v domovech. Smyslem triangulace je nahlížet jevy z více 

úhlů pohledu. 

Práce je členěna na teoretickou a výzkumnou část. První kapitola,pojednává nejprve 

období adolescence a její věkové vymezení. Další části textu kapitoly jsou zaměřeny   

na rizikové chování v období adolescence, na prožívání času, situací a jednání 

samotnými adolescenty. Vzdělávání adolescentů v souvislosti s přípravou                    

na budoucnost a část zaměřená na autonomii předcházejí pojednání o významu výchovy 

a roli vychovatelů v dětských domovech. Text této kapitoly vychází z vývojové 

psychologie, filosofie, sociologie a pedagogiky. 

Druhá kapitola, která vychází z pohledu sociologie, lékařských oborů, speciální 

pedagogiky a dalších oborů na mentální zahrnuje kromě definice postižení také 

proměnu v jejím vymezení. Další téma textu kapitoly tvoří tradice a současnost 

mentálního postižení v pedagogických oborech. Vzdělávání adolescentů s tímto 

postižením tvoří poslední část teoretických kapitol a zahrnuje pohled na možnosti 

vzdělávání těchto lidí.  
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Souhrn výsledků terénní výzkumné sondy k výzkumným otázkám a hypotézám 

 

Po analýze výsledků a uplatnění postupů a technik zakotvené teorie v terénní výzkumné 

sondě je možné nyní odpovědět na stanovené výzkumné otázky. Komparace s výzkumy 

předních našich a zahraničních autorů tvoří součást analýzy v předcházející kapitole.  

 

1. Jak adolescenti vymezují dospělost? 

 

Adolescenti s mentálním postižením v domovech rozšiřují vymezení dospělosti o další 

obsahy rolí: uvádějí role rodičů, manželů a zatím nejisté tušení generativy v souvislosti 

s péčí o druhé. Nově zjištěnými typy vymezení jsou dospělost jako období dodržování 

norem (zákona), dospělost jako úroveň kognice, jako přidělený vnější znak identity,    

ale také jako jistá statusová výhoda. Poněkud nezralá pojetí dospělosti 

limitovaná věkem a zletilostí neovlivňuje věk respondentů, pohlaví, délka pobytu 

v domově ani důvod umístění. S opatrností je možné usuzovat spíše na faktory uvnitř 

osobnosti. Rovněž s opatrností je možné předpokládat, že nezralé vymezení dospělosti 

není způsobeno nedostatkem znalostí ze školního vzdělávání, protože téma dospělosti 

tvoří spolu s tématem člověk ve společnosti a pracovním prostředí část obsahů 

rámcových a následně školních vzdělávacích programů v učebních oborech typu E a C. 

 

2. Jaké znaky si uvědomují s odstupem času ve vztahu ke svému období puberty? 

 

V souhlasu se zjištěními M. Lečbycha je možné identifikovat velkou a adolescenty 

uvědomovanou skupinu charakteristik spíše s negativním popisem vlastních projevů. 

Adolescenti ve výzkumné sondě uvádějí také ve výskytu méně fre skupinu projevů, 

které spatřují jako stejné ve srovnání s aktuálně se vyskytujícími vzorci, či hodnotí 

průběh jako hezký až indiferentní. Mezi vnímané pozitivní projevy zahrnují 

zamilovanost a hezký stav bez starostí. V indiferentním obsahu odpovědí hodnotí 

respondenti aktuální stav stejný, jako v období puberty. 
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3. V jakých souvislostech si uvědomují své odlišnosti či zvláštnosti? 

 

Analýza zkušeností respondentů z jejich výpovědí o kontaktech s prostředím mimo 

domovy ukazuje na kontinuum a variabilitu prožitků. Na jedné straně kontinua jsou 

zážitky ostrakizace, konfliktů, hořkosti a zklamání u části respondentů. Je možné 

zachytit v odpovědích i prožitky osamění a úniku do představy fiktivního kamaráda. 

Současně dospívající přiznávají, že na vzniku konfliktu se v některých situacích sami 

podílejí. Negativní reakce vrstevníků mimo domovy se spíše vztahuje k faktu,              

že respondenti žijí v institucionální výchově a jsou odloučeni od rodiny, spíše k místu 

pobytu, než k vlastnostem respondentů. Další část respondentů uvádí, že neprožívají 

svoji odlišnost v běžných situacích a manifestují své zážitky v situacích běžných aktivit, 

které je možné sledovat i u jiných osob (nakupování, získávání informací v obchodě). 

Na opačném konci kontinua adolescenti uvádějí reálné hodnocení situací, z rozhovorů 

je patrná spokojenost, v prožívání se neobjevuje přecitlivělost, se kterou by reagovali  

na nepříjemné znaky chování jiných lidí mimo domovy. Někteří z respondentů sdělují, 

že očekávají v kontaktech reciproční vzorce chování. Jinakost prožívají v souvislosti   

se steskem po rodinných příslušnících či partnerech, se kterými nejsou v kontaktu tak 

často, jak by si přáli.    

 

4. Jak si představují svoji práci či povolání v budoucnosti? 

 

Představy o budoucí práci či povolání souvisí s možnosti setkat se s reálným obrazem 

profese, na kterou se připravují, v reálných situacích. Rozdíl v orientaci v oblasti nároků 

práce a případně námahy s ní spojené se odvíjí právě od možnosti „otestovat“ svoji 

budoucí práci. Pokud je součástí odborné přípravy možnost pracovat v reálných 

podmínkách, může výkon práce samotné respondenty těšit, jak se ukazuje v odpovědích 

u části respondentů V případě, že nejsou zvyklí vynaložit fyzickou námahu, může      

pro ně být setkání s reálným obrazem práce spíše něčím, čeho by se chtěli 

v budoucnosti vystříhat. Za těchto okolností se u části respondentů projevuje snaha 

změnit obor studia. Představa o další profesi nabývá u některých až iluzorní obraz. 

Dostatek příležitostí k poznávání budoucí profese přináší nejen praktické dovednosti, 
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ale zakládá proměnu rytmu dne, pravidelnost a nutnost překonat obtíže (tedy 

spoluutváří volní vlastnosti) Překvapujícím a výjimečným zjištěním je hluboká účast, 

empatie a porozumění pro staré lidi v léčebně, kde probíhá praxe, jak se ukazuje u jedné 

z respondentek, která by si přála změnu (zatím neví, co by chtěla studovat a kde 

pracovat).     

 

5. Jaké mají zkušenosti v pracovní oblasti? 

 

Ve zkušenostech respondentů v pracovní oblasti se ukazuje, že ti, kteří mají možnost   

se podílet na zakázkové práci, případně mají možnost o prázdninách chodit na brigádu, 

mají reálnější představu o ceně práce obecně i ve studovaném oboru. Představa              

o výdělku z vykonávané práce se nápadně liší u respondentů, kteří jsou v domovech 

déle a také již studují ve druhém a třetím ročníku. Paradoxně, velice mlhavou               

až iluzorní představu mají dospívající ve vzorku, kteří jsou ve stejném věku a 

v domovech jsou velice krátce.  

Další důležitou oblastí ve vztahu k budoucí práci je představa o vztazích na pracovišti. 

Adolescenti, kteří již studují ve vyšších ročnících, většinou uvádějí, že vztahy se vytváří 

vlastní aktivitou lidí („jaké si to uděláme, tak to máme“). Někteří respondenti, kteří 

v době realizace terénního výzkumu teprve započali studium, očekávají výrazněji 

rovnější vztahy mezi stávajícími zaměstnanci a praktikanty na pracovišti. 

 

6. Jaké obavy či naopak jistoty prožívají ve vztahu k budoucnosti? 

 

Nejvýraznější obavou respondentů, které jsou zachyceny ve výpovědích, se ukazují být 

kontakty s úřady a obavy, že některý z úkonů, se kterými se adolescenti v rámci 

vzdělávání setkávají, budou zapomenuty. Další výraznou obavou je, zda ti respondenti, 

kteří se nemohou z nejrůznějších důvodů vrátit do rodiny, naleznou bydlení                   

a odpovídající pracovní zařazení. Práce představuje výraznou hodnotu a dospívající jsou 

si vědomi, že ekonomický aspekt práce bude limitovat další oblasti života. U některých 

respondentů se objevuje obava z dalších kontaktů s rodiči v případě, že rodiče sami 

vytvářejí bariéry ve vztazích, pokud rodiče neprojevují vřelost, nezajímají se o osud 

adolescenta, nebo jsou orientováni na možnost finančního přispění adolescenta            
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do rozpočtu. Naopak jistotu pro život po opuštění domova spatřují ve svých získaných 

praktických dovednostech v oblasti péče o sebe a dalších běžně prováděných 

činnostech. 

 

7. Jak si představují a s kým spojují své představy o bydlení? 

 

Adolescenti z dětských domovů a domovů se školou se ve většině případů budou vracet 

nejprve do rodiny či k dalším příbuzným. Ač ne všichni respondenti vnímají rodinné 

prostředí jako spolehlivé a jisté, oporu o rodiče či prarodiče jako jistotu v počátcích 

samostatného života vítají. Někteří adolescenti by si rádi uchovali vazbu v lokalitě 

dětského domova, někteří naopak plánují odejít daleko od současného stavu                   

a nevyřešených problémů v rodině. V posledně uvedeném případě se manifestují 

iluzorní představy na základě letmých návštěv a vnějšího obrazu lokality. Na druhé 

straně výpovědi respondentů svědčí o odhodlání osamostatnit se a být nezávislými 

dospělými.  

 

8. Jaké vztahy mají navázány v domovech? 

 

Tato oblast zkoumání má několik vrstev. Nejbližšími vztažnými osobami dospívajících 

v domovech jsou sourozenci. Jejich přítomnost ve stejném domově či rodinné skupině 

(v případě, že jsou umístěni do institucionální péče se sourozenci) může mírnit obavy    

a být jistou oporou. Tuto vazbu respondenti charakterizují vyšší mírou důvěry, než 

vazbu s jinými vrstevníky. Kamarádské vztahy někteří respondenti považují za ten typ 

vztahů, ze kterých mohou vzejít důvěrní přátelé. Podobně charakterizují někteří 

dospívající vztahy se spolužáky, respektive, tyto role dle blízkosti vztahu výrazněji 

nediferencují. I v této oblasti se u několika klientů domovů objevuje kompenzace 

osamocenosti existencí fiktivních přátel a kamarádů. Převaha těch respondentů            

ve vzorku, kteří hovoří o reálném kamarádském vztahu, patrně pramení z faktu,           

že adolescenti v rodinných skupinách v domovech spolužijí s intaktními klienty. 

Paradoxně tak nabývají větších zkušeností, než jejich vrstevníci s mentálním 

postižením, kteří mohou být izolováni v rodině.  
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Intimní vztahy s partnery má aktuálně přibližně polovina respondentů ve vzorku, velká 

část respondentů již nějaký vztah měla. Ne všichni ale mají zkušenost pozitivní, 

prožívají zklamání a o dalším vztahu zatím neuvažují. Malá část prožívá intimní vztah 

se sexuální aktivitou, v tomto případě jsou ale partneři mimo domovy. Menší zastoupení 

respondentů s intimním partnerstvím může mít souvislost s tím, že v domovech je 

možnost setkávat se intimně regulována organizačně a navíc klienti jsou v některých 

případech spolu v domově ve stejné rodinné skupině. S týmiž osobami se vzdělávají       

ve stejném vzdělávacím programu ve stejné škole. Často mohou být svědky méně 

pozitivních stránek osobnosti ostatních klientů. Představy respondentů o budoucích 

partnerech jsou v jistém smyslu překvapivé. Ženy ve vzorku dospívajících více 

opouštějí představy spojené s fyzickou atraktivitou a spíše se orientují na pozitivní 

vlastnosti ve směru k očekávané tradiční roli mužů (vztahové vlastnosti a zajištění 

práce, potažmo příjmu). Část dospívajících mužů vyjadřuje požadavek intimity a důvěry 

ve vztahu, žádoucí povahové vlastnosti a nesouhlas s podvodným chováním či lhavostí 

budoucích partnerek. Méně zralou orientaci na odlišnost a poněkud překvapivý 

neosobní postoj vyjadřuje požadavek příslušnosti k subkultuře partnerky a výrok 

jednoho z mužů „aby se to nějak chovalo.“ 

Část dospívajících trpí roztříštěnými vztahy, které vznikly dlouhou odloučeností 

sourozenců. Vztahy navazují někteří respondenti s odstupem mnoha let s nadějí           

na jejich rozvoj. K roztříštění vztahů s rodiči až jejich ztrátě u některých respondentů 

došlo tím, že rodiče byli ve výkonu trestu odnětí svobody, jiní rodiče ztratili domov        

a o své potomky také zájem. Velmi těžce a bolestně prožívají některé respondentky 

nezájem o svoji osobu ze strany matky, absenci emoční vřelosti a porozumění. Jinou 

bolestí je snaha rodiče zabránit kontaktu respondenta se sourozenci, kteří zůstali 

v rodině. Z dat získaných v šetření není patrné, zda je práci s rodinami věnována 

pozornost, či zda rodiny klientů o nějakou pomoc požádaly. Není proto možné usuzovat 

na absenci terénní práce s rodinou, která by mohla pomoci stav ve vztazích mezi klienty 

a jejich rodinami posunout. U některých respondentů se projevují důsledky rané 

deprivace v rodinném prostředí (respondenti nebyli umístěni do institucionální výchovy 

od narození či do tří let věku) v obtížích v navazování bližších vztahů, v neschopnosti 

rozlišit kvalitu či blízkost vztahu mezi rodinnými příslušníky a dalšími osobami. 

Nejzávažnější důsledek deprivace základního vztahu nedovoluje rozlišit v očekávaných 
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vztazích mezi vztahy k lidem a vztahem k věcem, které jsou předmětem přání. Chybění 

základní vazby, která nebyla vytvořena v rodině klientů, lze jen obtížně nahradit. 

Detekované symptomy ve výrocích se vyskytují ve 2 ze 3 případů u osob ze vzorku, 

které se nacházejí v domově po krátkou dobu v době, kdy je realizována terénní sonda. 

S opatrností je možné říci, že symptomy, které se u klientů projevují, souvisí spíše        

se slabou až absentující základní vazbou v rodině.  

 

9. Jak si vybírají obor pro profesní přípravu? 

 

Klienti ve výzkumné sondě mají v dětských domovech při výběru studijního oboru 

komplikovanější situaci, než jejich vrstevníci, kteří si vybírají obor studia doma sami, 

případně s pomocí či radou svých rodičů či výchovných poradců. Někteří volili nuceně 

obor, který byl v lokalitě domova dostupný a to nejen z hlediska přítomnosti patřičné 

vzdělávací instituce. Výrazným faktorem, který limitoval výběr, byla také dopravní 

dostupnost školy na denní dojíždění, nebo nechuť respondenta pobývat přes týden        

na internátě. Ti klienti, kteří si mohli vybrat své budoucí studium podle svých 

schopností, jsou více motivováni v budoucnosti k setrvání v profesi, kterou studují. 

Někteří ale mění obor studia a hledají nové zaměření i několikrát.  

 

10. Jaké mají zájmy a radosti? 

 

Adolescenti v obou typech domovů mohou zaměřit svůj volný čas, který je zároveň 

jejich radostí, na oblasti sportovních aktivit. Aktivní zaměření zájmu do oblasti 

sportovních aktivit ale ve vzorku respondentů nepřevažuje. Adolescenti jsou spíše 

orientováni na individuální realizaci volného času a zaměření ovlivňuje částečně 

lokalita domova. V městském prostředí dominují spíše vycházky a kontakty 

s důležitými osobami (je více příležitostí a nabídek), v menších obcích spíše 

individuální a sportovně pohybové aktivity. Pasivní varianty zájmů (televize, PC)        

se vyskytují méně často. 
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11. V jakých souvislostech hovoří o vztazích k vychovatelům a o jejich výchovných 

postupech?  

 

Respondenti oceňují podporu a pomoc ze strany vychovatelů, uvědomují si existující 

rozdíl mezi vychovateli a rodiči právě v blízkosti vztahu. Současně jsou si vědomi,       

ve kterých oblastech a do jaké míry vychovatel nahrazuje rodiče. Jsou si také vědomi, 

že jejich chování je součástí hodnocení. Vychovatelé hodnocením navigují klienty 

k modifikaci či vytvoření návyků, ke změně vzorců chování. Kritéria hodnocení jsou 

respondentům známa, ale ne všichni je považují za spravedlivá.  

Výchovné prostředí v rodinách respondentů bylo charakteristické nepřítomností 

bezpečné hranice chování, nebo rodiče rezignovali na výchovné snahy v situaci, kdy 

sami měli obtíže. 

Překročení hranice chování v domovech bývá obvykle provázeno upozorněním, 

domluvou, nebo sankcí, naopak žádané vzorce jsou zpevňovány soustavou odměn. 

Pokud v rodině chyběla pozitivní zpětná vazba, nemusí klient pozitivního hodnocení 

v domově umět emocionálně zvládnout. V této situaci je role vychovatele velice 

důležitá a nezastupitelná. 

V jednom případě se klient na téma vlastních vzorců chování v  hodnocení ze strany 

vychovatelů vyjadřuje nečekaným způsobem. V hodnocení svého chování pokládá 

respondent postoj a převažující pozitivní přístup vychovatelů za chybu, výroky 

znamenají výhružku. I negativní výrok ale znamená, že vychovatelé jsou pro dospívající 

důležitými osobami.  Nezralost osobnosti a narušená oblast seberegulace s agresivními 

projevy bývá hodnocena obvykle jako problém a ohrožující chování, které                    

se u dospívajících může vyskytnout. 

 

12. V jakých oblastech se mohou samostatně rozhodovat? 

 

Respondenti v terénní výzkumné sondě se mohou rozhodovat o tom, zda budou svůj 

volný čas trávit v rámci některé zájmové činnosti, nebo zda dají přednost kontaktu 

s kamarády při vycházkách mimo zařízení. Druhou oblastí je rozhodování o investici 

kapesného. Vzhledem k jeho výši jsou respondenti nakloněni spíše směnit kapesné 
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bezprostředně za sladkosti, drobné předměty a doplňky, ale také za cigarety, které jsou 

pro některé z adolescentů součástí života. Nepříliš často se ve vzorku objevuje 

rozhodování o vynaložení částky z kapesného na oblast aktivně prováděné zájmové 

činnosti. 

Naopak o některých aktivitách nemohou rozhodovat. Jsou vedeni k samostatnému 

obstarávání si všech dalších oblastí. Činnosti, jako praní, vaření si a příprava jídla, 

uklízení si v bytech či na skupinách, nakupování, obvykle v běžné rodině spíše 

obstarávají rodiče. Adolescenti v domovech jsou vedeni ke střídání se v těchto 

činnostech a pravidelnému plnění povinností spojených s pobytem v chráněném bytě 

nebo oddělené skupině. Významná část výchovných aktivit vychovatelů je právě 

zaměřena na jedné straně na vytvoření odpovídajících návyků a dovedností a na druhé 

straně na preferenci povinností ve vztahu ke škole, péči o prostředí a o sebe. Ne všichni 

dospívající ale tyto činnosti vítají, někteří je vnímají jako nepříjemnou skutečnost,        

na kterou nebyli zvyklí, či na kterou si jen s obtížemi zvykají.  

 

13. Jaké cíle si stanovují pro horizont jednoho roku?  

 

V cílech, které si volili respondenti pro následující rok, převažují cíle v souvislosti        

se školou. Respondenti s nejdelší dobou pobytu preferují dokončení studia, úspěšné 

složení závěrečných zkoušek, případně zvládnutí dalších vzdělávacích kurzů. 

Respondenti s nejkratší dobou pobytu kromě cílů ve vzdělávací oblasti preferují více 

vztahové a osobní cíle než ostatní, i když i pro ostatní respondenty jsou cíle ve vztahové 

oblasti druhé nejdůležitější. Respondenti, kteří jsou v domovech více jak 3 roky,         

ale méně než 10 let, na třetím místě volí cíle pracovní a ekonomické.  

 

14. Jaké kroky chtějí realizovat k naplnění svých cílů? 

 

V souvislosti s cíli, které respondenti volí, jsou patrné tři varianty v souvislosti s kroky 

k dosažení cílů. 

a) Cíle vycházející z potřeb v dospělosti, orientované do budoucnosti, s absencí 

odpovídajících dílčích cílů a kroků v současnosti. 
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b) Cíle jako pohádka o budoucím obraze šťastného života s nemožností stanovit kroky 

k jejich dosažení. 

c) Cíle orientované do budoucnosti s reálnými kroky ke zvládnutí, vědomí významu 

kroků a cílů, realistický obraz tady a teď. 

 

Shrnutí výsledků terénní výzkumné sondy k hypotézám 

 

Výzkumný vzorek adolescentů s mentálním postižením v dětských domovech                 

a dětských domovech se školou není reprezentativním souborem. Zjištěné výsledky jsou 

validní ve vztahu ke zkoumanému souboru. 

H1: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově mají poznatky         

o obsahu dospělé role, absentují praktické dovednosti a zkušenost. 

Adolescenti ve výzkumném vzorku získávají poznatky o obsahu role v dospělém věku 

v rámci vzdělávání, v průběhu svého života před umístěním do institucionální výchovy   

i během života v domovech. Praktické dovednosti, které získávají v souvislosti 

s pobytem v domovech, jsou zaměřeny na zvládání péče o vlastní osobu a své nejbližší 

okolí. Dovednosti, které získávají praktickým výcvikem v rámci zvoleného učebního 

oboru a jsou zaměřeny na výkon budoucí profese, většina adolescentů uplatňuje právě 

jen v rámci vzdělávání. Převážná část adolescentů postrádá příležitost uplatnit 

dovednosti v brigádní práci ještě během pobytu v domovech. Dovednosti, které se týkají 

kontaktu s běžným prostředím institucí státní a veřejné správy, finančního sektoru          

a dalších oblastí mimo domovy při zajišťování běžných součástí života dospělých 

adolescenti postrádají, či jsou velice nestabilní.  

Hypotézu je možné potvrdit i přes různou míru zkušenosti jednotlivých adolescentů 

v některých oblastech. 

H2: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově jsou spíše závislí 

než nezávislí na důležitých dospělých. 

Adolescenti v domovech potřebují různou míru podpory ze strany vychovatelů            

při zvládání běžných denních aktivit spojených s péčí o sebe a své okolí, o sebe samotné 

(oblasti zdraví, volného času, získávání a zkvalitňování sociálních dovedností                 

a komunikace), v emoční podpoře i v oblasti vztahů s rodiči. Na rodičích či jiných 
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příbuzných jsou závislí v oblasti svého zajištění v budoucnosti (bydlení po ukončení 

pobytu v domovech) i v aktuálních situacích pobytu při návštěvách. 

Hypotézu je možné potvrdit i přes různý stupeň potřebné podpory. 

H3: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově orientují volbu 

oboru studia dle lokální nabídky. 

Možnosti výběru studia se v jednotlivých lokalitách liší. Tradičně zastoupené typy 

učňovských oborů jsou nabízeny velkou částí škol zajišťujících sekundární vzdělávání. 

Výběr oboru studia je limitován rozložením škol v lokalitě (a tím i jejich nabídkou), 

možnostmi pro denní dojíždění, případně dopravní dostupností při pobytu na internátě.  

Hypotézu je možné potvrdit. 

V mnohých znacích se respondenti s mentálním postižením shodují se svými vrstevníky 

v rodinách a v intaktních skupinách. V některých oblastech ale budou potřebovat pomoc 

i v dalším období.  

Je zřejmé, že terénní výzkumná sonda nemohla zachytit všechny oblasti a jevy, které 

téma obsahuje. Je spíše úvodním poznáním, které by mohlo vést k dalšímu zkoumání. 

Sonda mohla přinést jen fragmenty poznání o oblasti, která je mnohovrstevnatá. 

Důležitost zjištění je možné spatřovat ve vztahu k  úloze výchovy a roli vychovatelů 

v dětských domovech. Výsledky také naznačují, jakým směrem je potřebné zaměřit 

pozornost v práci s dospívajícími. Práce s nimi bude vyžadovat významný podíl 

výchovných aktivit, které nemohou být realizovány jinak, než odbornou pedagogickou 

činností. 
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