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Abstrakt. 

Tato diplomová práce se zabývá významem individuální práce speciálního pedagoga 

v prostředí dětských domovů.  Součástí je popis stávajícího systému ústavní výchovy, 

včetně historických východisek, tento systém je pak porovnáván se zahraničními modely 

péče o ohroţené děti. Z popisu systému a základních problematik, které děti v ústavní péči 

mají, vychází poţadavek na individuální, odbornou práci speciálního pedagoga, zaměřenou 

na jeden z hlavních faktorů ţivotní úspěšnosti dětí v dětských domovech – školní 

úspěšnost, jako předpoklad budoucího pracovního uplatnění. 

Druhou rovinou práce je popis realizace změny formou projektu, tato část vychází 

v teoretické rovině z popisu řízení dětských domovů a jejich moţností, ze stavu jaký 

v oblasti odborné práce a kvalifikovanosti pracovníků dětské domovy mají. Na tomto 

základě pak generuje popis cílů změny a metodologii pedagogických intervencí.  

V praktické části pak pokračuje popisem realizace změny, s uvedením konkrétních 

pracovních postupů, kterými byla změna řízena v dětských domovech, zachycení 

rizikových míst a zkušeností s jejich řešením.  

Druhý blok praktické části je věnován ověření indikátorů změny, formou výzkumu školní 

úspěšnosti dětí, s definicí cílové skupiny a diskusí metodologických rizik. V grafickém 

zpracování jsou pak uvedeny konkrétní výsledky hodnocení školní úspěšnost dětí. 

Závěr práce je věnován zhodnocení dosaţených cílů a návrh moţných změn, které 

z výstupů této práce lze generovat.  

Abstract.  

This thesis deals with the importance of the individual work of a special educator in 

children's homes.  Part of the description of the existing system of institutional education, 

including historical background. This system is then compared with models of care for 

vulnerable children used in other countries On the description of the system and 

fundamental issues that children in institutional care have, is based the individual request 

for the need of the work of a special educator focused on one of the main factors in the 

success of children - school success as a prerequisite for their future careers. The second 

part of the thesis is a description of the implementation of the changes in the form of the 

project, this part is based on the theoretical level from the description of the management 

of children's homes and their options, from what in the field of technical work and the 

skills of workers, children's homes. On this basis, then generates a description of the 

objectives and methodology of pedagogical intervention changes.  In the practical part of 

the description of the implementation of the changes then continues, with an indication of 
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the specific working procedures, which was controlled by the change in children's homes, 

the capture of risk points and experience with their solutions.  The second block of the 

practical part is dedicated to the validation of indicators changes, in the form of research 

school success of children, with the definition of target groups and discussions of 

methodological risks. In the graphical processing there are the actual results 

of the evaluation of the school success of children. The conclusion of the thesis is 

dedicated to the evaluation of the achievements and the proposal of the possible changes 

evaluation. 

. 
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1. ÚVOD 

1.1. Motivace k výběru diplomové práce.  

Téma diplomové práce jsem zvolil implementaci změny formou projektů, které 

realizuji od roku 2007 v dětských domovech Libereckého kraje. Projekty jsou hrazené 

z Evropského sociálního fondu (Operačního Programu Rozvoje Lidských Zdrojů a 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), jejich hlavním cílem bylo zavést 

do dětských domovů individuální práci speciálního pedagoga, zaloţenou na odborné 

intervenci dětem, které mají diagnostikovány specifické poruchy učení, syndrom 

hyperaktivity či jiné specifické vzdělávací potřeby. Tato činnost byla doposud v dětských 

domovech opomíjena, vzhledem ke kolektivnímu pojetí výchovné práce na ní nebyl 

dostatečný prostor jak časový (pojetí spíše skupinové výchovné práce), tak finanční 

(domovy mají svým zřizovatelem nastavené limity pracovníků), ani lidský (nedostatečné 

vzdělání pracovníků domovů). Vyuţití projektu k dosaţení cílené změny tedy mělo 

význam v tom, ţe do domovů přineslo finanční zdroje na nové pracovníky, proškolení 

stávajících a nenabouralo dosavadní systém práce. 

Hlavní motivací pro realizaci změny – tedy individualizaci speciálně pedagogické 

práce s dětmi v dětských domovech, jsou špatné moţnosti a uplatnění našich klientů na 

pracovním trhu a také fakt, ţe v dětských domovech i přes potenciál pedagogického 

zázemí vyrůstá jen malé procento dětí školně úspěšných.  

První z projektů jsem podával v rámci průběţné výzvy Operačního Programu 

Rozvoje Lidských Zdrojů (OP RLZ) na podzim 2006. Konkrétně se jedná o opatření 3.1 

„Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních―. Projekt „Rovné vzdělání na 

startu do ţivota― byl úspěšně schválen v celkové  výši cca 3 900 000,-Kč a s jeho realizací 

v 5-ti dětských domovech v Libereckém kraji (LK) jsme začali v dubnu 2007, ukončení 

projektu bylo v červnu 2008. 

Hlavními aktivitami projektu byly: 

- individuální práce speciálního pedagoga za účelem nápravy, 

minimalizování defektů u dětí způsobených Syndromem hyperaktivity 

(ADHD), specifickými poruchami učení, logopedickými poruchami. 

Cílem bylo zlepšit školní úspěšnost těchto dětí. 

- Konverzační výuka anglického jazyka s vyuţitím herní výuky. Cílem bylo 

rozvíjet komunikaci v cizím jazyce, zlepšit motivaci pro výuku cizího 

jazyka. 



7 

 

- Výuka základních znalostí práce na počítači prostředí MS Office, 

internetu. Cílem bylo zvýšit budoucí šance na profesní uplatnění dětí a 

zlepšit školní úspěšnost. 

- Vzdělávání pedagogů dětských domovů v oblasti speciální pedagogiky, 

individuální práce (individuální program rozvoje, evaluace) prevence 

sociálně patologických jevů. Cílem bylo zvýšit odborné kompetence 

pedagogických pracovníků dětských domovů a působit tak na zlepšení 

pedagogické práce v dětských domovech. 

- Vzdělávání dětí i dospělých v oblasti ekologie a významu zdraví. Cílem 

bylo rozšířit ekologické vnímání, zavést třídění odpadu v dětských 

domovech, podpora zdravého ţivotního stylu. 

Projekt jsme realizovali v následujících dětských domovech: Frýdlant, Jablonné 

v Podještědí, Česká Lípa, Krompach, Dubá- Deštná. Výběr dětských domovů byl zaloţen 

na dlouhodobé spolupráci mezi těmito zařízeními a také na faktu, ţe ve všech těchto 

domovech je podobná skladba dětí, které se po odchodu z ústavní péče potýkají se 

stejnými či podobnými problémy. Přičemţ právě problematika selhávání klientů z ústavní 

péče po jejím ukončení měla při tvorbě a realizaci projektu velký význam. 

Do tvorby diplomové práce jsem zahrnul i výstupy z návazného projektu 

s podobnou tématikou. Projekt s názvem „Individuální, speciálně pedagogická péče pro 

děti v dětských domovech Libereckého kraje― jsem začal realizovat v roce 2009, 

plánované ukončení je v červnu 2012. Jeho hlavními aktivitami jsou opět individuální 

práce speciálního pedagoga za účelem nápravy, minimalizování defektů u dětí 

způsobených ADHD, specifickými poruchami učení, logopedickými poruchami, 

vzdělávání pedagogických pracovníků v dětských domovech za účelem rozšíření 

schopností pracovat s dětmi v ústavní péči, u kterých se výše zmíněné problémy indikují. 

Součástí tohoto projektu je i odborná supervize speciálních pedagogů. Projekt je 

financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 

7 036 356 Kč. 

Téma diplomové práce je pro mě osobně velmi ţivé, neboť v ústavní péči pracuji 

od roku 1994, na pozicích vychovatele, vedoucího vychovatele a od roku 2005 jako ředitel 

dětského domova. V průběhu mé dosavadní praxe jsem se mohl seznámit s problematikou 

dětských domovů a to i z pohledu dětí, které ústavní péčí prochází. Cílem diplomové práce 

je pomoci objasnit základní problematiku ústavní péče ve školských zařízeních a 
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především navrhnout řešení, která by vedla k omezení negativního vlivu sociálního 

zanedbání a ústavní péče na umístěné děti. 

Velkou roli při výběru diplomové práce hrál i fakt, ţe téma ústavní péče a dětských 

domovů především je v současné době velmi aktuální a diskutované. Hovoří se o 

transformaci celého systému ústavní péče, o jeho sjednocení pod jedno ministerstvo 

(v současné době spadají dětské domovy a výchovné ústavy pod ministerstvo školství, 

ústavy sociální péče pod ministerstvo sociálních věcí, dětské domovy pro děti do tří let pod 

ministerstvo zdravotnictví, do systému dále svými kompetencemi zasahuje resort 

spravedlnosti a částečně také ministerstvo pro místní rozvoj).  

Tato roztříštěnost kompetencí vede v praxi k velmi malé komunikaci mezi 

jednotlivými sloţkami, důsledkem je i zbytečně dlouhodobý pobyt dětí v celém systému 

ústavní péče. Motivací pro výběr tématu této diplomové práce byla tedy i snaha pokusit se 

zhodnotit dosavadní systém ústavní péče, porovnat jej se zahraničními modely a 

v současné době diskutovanými změnami, s cílem vytvořit návrh změn, které by mohlo jít 

aplikovat do současného systému ústavní péče v České republice. 

 

1.2.  Cíle, struktura a předpokládané výstupy práce.  

1.2.1. Cíle. 

Při velkém sociálním handicapu klientů dětských domovů (špatné rodinné zázemí, 

velmi špatné bytové podmínky, ohroţenost sociálním vyloučením, nízká kvalifikovanost 

klientů po odchodu z ústavní péče) hraje úroveň vzdělání velkou roli v budoucím 

úspěšném zařazení dětí do ţivota. Po konzultacích s kolegy jsme došli k závěru, ţe i přes 

značné změny, které v dětských domovech probíhají, stále chybí specializovaná, 

individuální práce s dětmi, stávající pedagogický kolektiv neumí pouţívat odpovídající 

metody práce s dětmi vyţadující speciální přístup, přičemţ počet těchto dětí v dětských 

domovech stále roste.  

 Hlavním cílem magisterské práce tedy bude sledovat do jaké míry a za jakých 

podmínek můţe zapojení speciálního pedagoga přispívat ke zlepšení školní úspěšnosti dětí 

umístěných do ústavní péče. Dalšími cíli pak navrhnout moţnosti, které by mohly 

prakticky změnit způsob práce v dětských domovech tak, aby klienti těchto zařízení byli 

maximálně školně úspěšní. Záměrem práce je také popsat specifika řízení v dětských 

domovech a porovnat je se zahraniční modely systému péče o ohroţené děti, ze kterých 

chci vygenerovat návrhy na změny v tomto systému v ČR. 
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1.2.2. Předpokládané výstupy 

Předpokládaným výstupem vzhledem k tématu práce bude zhodnocení přínosu 

individuální práce speciálních pedagogů v dětských domovech, deskripce dopadů jejich 

činností v dětských domovech na stát, na zřizovatele. 

Dalšími výstupy bude popis řídících mechanismů, kterými jsme změnu realizovali, 

s uvedením konkrétních postupů řízení projektu.  

V práci se také zaměřím na popis systému a jeho porovnání se zahraničními modely, 

jedním z výstupů tedy bude návrh změn současného systému péče o ohroţené děti, který 

v ČR je. 

 

1.2.3. Základní orientace v legislativě a teorii – dětské domovy, ústavní 

výchova, speciální pedagogika, specifické poruchy učení.  

1.2.3.1. Zařízení ústavní výchovy  

Pro pochopení problematiky a specifik zařízení ústavní péče je nezbytné popsat 

systém ústavní výchovy, jaký v naší zemi je. Ústavní výchova jako taková je roztříštěna do 

působnosti resortů školství (dětské domovy, výchovné ústavy), zdravotnictví (kojenecké 

ústavy a dětské domovy do 3 let) a sociálních věcí (ústavy sociální péče), mimo to do 

celého systému dále zasahují resorty vnitra a spravedlnosti (například kontrolou či 

rozhodováním o ústavní péči). Celý systém je dále ovlivněn velkou mírou zřizovatelů 

různých zařízení, kterými mohou být jak ministerstva, tak krajské úřady, obce, občanská 

sdruţení, církve i soukromé osoby. Mimo to, velkou roli v ústavech spadající pod 

ministerstvo školství hrají pracovníci Oddělení sociálně právní ochrany, kteří spadají pod 

obce s rozšířenou působností a jsou metodicky vedeni Ministerstvem práce a sociálních 

věcí ČR. Tito pracovníci se velkou měrou podílejí na rozhodování o osudech jednotlivých 

dětí, rozhodují například o jejich umístění v systému, kontrolují, zda nařízená ústavní 

výchova plní svůj účel či nikoliv, rozhodují o návratu dítěte do původní rodiny či o jeho 

umístění do náhradní rodinné péče. Přičemţ není stanoven ţádný koordinující orgán. 

Z uvedeného je patrné, ţe systém je na jednu stranu sice pestrý, ale také značně nesourodý, 

komunikačně náročný. Spolupráce jednotlivých segmentů systému je sloţitá. V současné 

době vzniká meziresortní komise (za účasti zástupců ministerstva školství, sociálních věcí, 

zdravotnictví a dalších odborníků), která má za cíl najít východiska z negativního vlivu 

roztříštěnosti systému. 

Pro potřeby této práce se budeme zabývat pouze systémem ústavní péče, která 

spadá pod gesci ministerstva školství. Tento systém upravuje zákon č.109/2002 Sb., ve 
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znění později předpisů, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

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

zákonů. 

Dle tohoto zákona se v současné době ústavní výchova u nás realizuje v následujících 

typech zařízení. 

Diagnostický ústav 

Dětský domov  

Dětský domov se školou 

Výchovný ústav 

Diagnostický ústav. 

Diagnostický ústav je zařízení, které plní především úkoly diagnostické, spočívající ve 

vyšetření celkové úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických činností. Na 

tomto základě jsou děti dále rozdělovány do dětských domovů, dětských domovů se školou 

a výchovných ústavů spadajících do spádové oblasti daného diagnostického ústavu. Mimo 

to plní diagnostický ústav také tyto funkce: 

- terapeutickou, spočívající v pedagogické a psychologické práci směřující k nápravě 

poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 

- vzdělávací, spočívající v zajištění školní docházky po dobu pobytu v ústavu, včetně 

získání představy o dosavadních znalostech a dovednostech dítěte. Diagnostický 

ústav pak můţe na základě takto získaných informací rozhodnout o zařazení dítěte 

do základní či speciální školy. 

- výchovnou a sociální, vztahující se k rodinné situaci dítěte, k jeho nezbytné 

sociálně právní ochraně, k celé osobnosti.  

-  koordinační ve smyslu koordinace výchovné práce všech zařízení, které pod daný 

diagnostický ústav spadají, včetně jejich metodického vedení. 

Dětský domov. 

Dětský domov pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou podle jejich 

individuálních potřeb. Ve vztahu k nim plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a 

sociální. Do dětského domova se umísťují děti, které nemají závaţnější poruchy chování. 

Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí zařízení. Chodí tedy do běţných 

škol, kde se setkávají s vrstevníky. Jsou to koedukovaná zařízení, která jsou vnitřně 

členěna na rodinné skupiny, s maximálním počtem osmi dětí. 
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Dětský domov se školou. 

Úkolem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti: 

a) s nařízenou ústavní výchovou, které mají závaţné poruchy chování, nebo které pro 

svou duševní poruchu vyţadují výchovně-léčebnou péči, 

b) s uloţenou ochrannou výchovou, 

c) jsou-li nezletilými matkami a splňují-li podmínky stanovené v a) nebo b). 

Do dětského domova se školou jsou zpravidla umísťovány děti od 6- ti do 15-ti let 

věku, při tomto typu zařízení se zřizují základní či speciální školy, do kterých svěřenci 

dochází. Je to tedy typ zařízení, které je jiţ více uzavřeno a jeho osazenstvo tvoří jednu 

komunitu. Tato zařízení jsou pohlavně koedukovaná. 

Výchovný ústav 

Výchovný ústav pečuje o děti starší patnáct let, které mají závaţné poruchy 

chování, a u nichţ byla nařízena ústavní výchova nebo ochranná výchova. Do výchovného 

ústavu můţe být ovšem umístěno i dítě starší dvanácti let, má-li uloţenou ochrannou 

výchovu a v jeho chování se objevují tak závaţné poruchy chování, ţe nemůţe být 

umístěno v dětském domově se školou. Ve vztahu k dětem plní úkoly zejména výchovné, 

vzdělávací a sociální. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní 

výchovou a s uloţenou ochrannou výchovou. Při výchovném ústavu se zřizují základní, 

speciální i střední školy (učiliště). Tyto zařízení se většinou zřizují odděleně pro chlapce a 

odděleně pro dívky. 

(Zákon 109/2002 Sb.) 

V roce 2008 bylo v ČR celkem 14 diagnostických ústavů, 151 dětských domovů, 

27 dětských domovů se školou, 10 výchovných ústavů s dětskými domovými se školou a 

23 výchovných ústavů pro mládeţ. Dětí bylo umístěných ve všech těchto typech v roce 

2007 více neţ 7600. (GJURIČOVÁ, 2008 str. 23, 24). 

1.2.3.2. Klasifikace specifických poruch učení, jejich etiologie. 

 

Orientace v terminologii základních speciálně pedagogických pojmů je v oblasti speciální 

pedagogiky důleţitá, neboť – jak ostatně uvádí i Markéta Kavale, dochází v oblasti 

terminologie u některých pojmů, jako jsou specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, specifické poruchy chování, lehké mozkové dysfunkce či deficitu pozornosti 

s hyperaktivitou, případně pouze deficitu pozornosti, ke vzniku stále většího šumu.  

(KAVALE, a další, 1999, str. 7).  Projevy různých těchto jevů mohou mít rozličné příčiny, 

a to i kdyţ mají stejné, nebo podobné symptomy. Neklid, nesoustředěnost – tedy projevy 
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typické například pro ADHD mohou mít organickou příčinu (tedy lehkou mozkovou 

dysfunkci), ale také mohou být důsledkem zaţitých traumat nebo mohou mít příčinu 

v poruše emocionální sféry, ve schopnosti navazovat vztahy (tzv. attachment – viz kap. 

2.4).  Pro správné nasazení účinné terapie, musí u dětí, které potřebují specifickou 

vzdělávací péči, proběhnout komplexní diagnostika. 

Objasnění základních termínů, jejich příčin a moţných důsledků tedy je nedílnou součástí 

této diplomové práce. 

Mezi některé charakteristiky dětí s potřebou specifické péče podle Kavale patří zvýšený 

neklid, neobratnost, špatná koncentrace pozornosti, specifické obtíţe související se školním 

vzděláváním (dyslexie, dysgrafie), sníţená frustrační tolerance, zvýšená konfliktnost, nízká 

sebeúcta a sebedůvěra, chudší sociální dovednosti, zhoršená vnímavost vůči běţným 

odměnám (známky, pochvala) a schopnosti se poučit ze zkušenosti. (KAVALE, a další, 

1999 str. 8). Děti, které mají diagnostikované výše uvedené příznaky ve spojení s potíţemi 

v učení nebo chování, můţeme pak rozdělit do dvou skupin – podle toho, zda jsou 

problémy způsobené vnějšími faktory, nebo vnitřními (nevyzrálostí mozku či jeho 

odlišnou funkčností). První skupina patří spíše do psychologické péče, druhá potom do 

péče speciálních pedagogů a ta je zároveň i předmětem této práce.  

Pod pojmem poruchy učení rozumíme skupinu obtíţí, které se objevují při osvojování 

čtení, psaní, matematiky i dalších dovedností (například dyspinxie – porucha kreslení 

spojená s obtíţemi v chápání perspektivy, neobratností v jemné motorice). 

Významným termínem, který se vyznačuje velmi častou diagnózu u dětí 

umístěných v ústavní péči je syndrom hyperaktivity (ADHD, případně ADD.) Olga 

Zelinková o ADHD uvádí ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorders je porucha 

pozornosti spojená s hyperaktivitou. ADHD je podle Zelinkové vývojová porucha 

charakteristická věku dítěte nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a 

impulzivity. Potíţe jsou chronické a nelze je vysvětlit na základě neuropsychologických, 

senzorických nebo motorických postiţení, mentální retardace. Obtíţe jsou často spojené 

s neschopností dodrţovat pravidla chování a provádět opakovaně po delší dobu určité 

pracovní výkony. Tyto evidentně biologické deficity ovlivňují interakci dítěte s rodinou, 

školou a společností.― (ZELINKOVÁ, 2003, str.23). 

ADD nevykazuje oproti ADHD impulzivitu a hyperaktivitu, více problémů je 

v oblasti pozornosti a percepční motoriky. Děti s ADD mají neschopnost zaměřit pozornost 

na určitý druh činnosti. ADD je termín, o kterém Zelinková uvádí, ţe u nás není dosud 

uţívaný a spočívá v opozičním chování, agresivitě, nadprůměrné nesnášenlivosti, 
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hádavosti, oslabené sebekontrole. Blízký syndromu ADD je syndrom ADHD s agresivitou, 

ve kterém se objevuje nesnášenlivost, ztráta sebekontroly, časté antisociální chování. Podle 

Zelinkové přítomnost těchto syndromů někdy vede k odebrání dítěte z rodiny 

(ZELINKOVÁ, 2003, str. 24), coţ v našem sytému péče o ohroţené děti znamená umístění 

do ústavní, případně ochranné výchovy. V minulosti se v souvislosti s projevy ADHD také 

pouţíval termín lehká mozková dysfunkce (LMD).  Serfontein uvádí ţe: „Tento koncept 

vycházel ze zjištění, ţe příčinou specifických poruch učení a chování jsou drobná 

neurochemická poškození určitých částí centrální nervové soustavy. V sedmdesátých 

letech bylo zjištěno, ţe u dětí s LMD dochází k narušení chemických pochodů v kognitivní 

části mozku.― (SERFONTEIN, 1999 str. 17) Toto zjištění je potvrzováno i současnými 

výzkumy, ke změně názvu z LMD na ADHD/ ADD došlo nedávno, z důvodu méně 

pejorativního nádechu. 

Jako 3 základní projevy syndromu ADHD jsou podle Zelinkové porucha 

pozornosti, impulzivita a hyperaktivita. Jedinci s hyperaktivitou jsou z hlediska 

antisociálního chování rizikovou skupinou. Často vyrůstají v dysfunkční rodině, mezi 

příbuznými se mohou vyskytovat psychopatologické projevy. Jako další příznaky pak 

Zelinková uvádí sníţené schopnosti ve škole, agresivitu, neschopnost podřídit se autoritě, 

agresivní řešení interpersonálních problémů (ZELINKOVÁ, 2003, str. 23). Je otázka, 

nakolik mohou uvedené faktory hrát roli v důvodech v systému péče o ohroţené děti v ČR 

při jejich umístění do ústavní výchovy i při jejich ţivotech v ústavní výchově. 
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2. Teoretická shrnutí problematiky ústavní péče. Co je problém, jaká 

jsou moţná řešení, srovnání se zahraničím.  

 

2.1 Historický vývoj ústavní výchovy v České republice. 
 

Pro pochopení toho, jak systém ústavní péče v současné době funguje, je také 

nezbytné se podívat do historie, na jakých základech je systém postaven, z jakých principů, 

zkušeností vychází.  

U vzniku prvních zařízení pro osiřelé děti hrála funkci dobročinnost, opatření 

směřovala k zajištění základních ţivotních potřeb.  První ústavy byly zakládány na základě 

Školního zákona z roku 1869, ovšem spíše sporadicky, kvůli finanční náročnosti byla 

dávána přednost pěstounské péči. Tato byla dokonce i honorována, zejména jednalo-li se o 

chudé sirotky manţelského původu. Tato forma pěstounské péče ovšem přinášela 

problémy, zejména ve vztahu pěstounů k dětem, docházelo ke zneuţívání dětské práce, 

jejich postavení bylo špatné, s dětmi bylo hrubě nakládáno, dle soudobých pramenů jsou 

charakterizovány jako zanedbanější, chatrnější, častěji se u nich vyskytovala slabomyslnost 

a jiné duševní vady.  (TAXOVÁ, 1967, str. 19-21).  

Obě formy – pěstounská péče i ústavy na ochranu opuštěných a zanedbaných dětí 

existovaly u nás i po vzniku samostatné ČSR.  Péče byla financována jak ze státních peněz, 

tak také prostřednictvím soukromých zdrojů – nejčastěji nadací, dobročinnosti střední 

třídy. Ještě před rokem 1918 vznikaly jako dobrovolné spolky Okresní péče pro mládeţ 

(OPM), jejichţ charakter byl později změněn na poloveřejný. K prvním úkolům OPM, jako 

bylo sdruţování dobrovolníků v péči o mládeţ a jejich spolupráce s veřejnou sférou, 

postupně přibylo budování soustavnější sítě okresních internátních zařízení, které se 

poprvé nazývaly dětskými domovy. Byly vybudovány pro děti osiřelé, opuštěné a na 

modernějších zásadách neţ bývalé sirotčince a polepšovny. Poloveřejný charakter se zde 

projevoval zejména v oblasti financování, veřejné zdroje (stát, země, okresy obce) byly 

doplňovány dobročinnými akcemi a sbírkami. V těchto domovech pracovaly především 

pěstounky, které měly na starosti nejen péči o děti, ale také administrativu a hospodaření. 

Domovy se snaţily přizpůsobit své prostředí velké rodině, umístěné děti byly různého 

věku, sourozenci ţili společně, starší pečovaly o mladší, děti se zapojovaly do běţného 

provozu domova – chodily na nákupy, pomáhaly v kuchyni, uklízely. Osvědčily se 

zejména menší domovy, pro 15-20 dětí. (TAXOVÁ, 1967 stránky 27-28). 

K modelům menších domovů se dnes ústavní péče o děti vrací, stěţejní zákon z této 

oblasti (109/2002 Sb.) zadává poţadavky na to, aby dětské domovy měly kapacitu 
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maximálně 48 dětí (i to je však v porovnání s prvorepublikovými domovy velké číslo). 

Nestátní domovy jsou svojí velikostí i koncepcí většinou prvorepublikový domovům velmi 

podobné, některé státní dětské domovy se alespoň svojí vnitřní reorganizací snaţí tomuto 

charakteru přiblíţit (například umístěním skupiny dětí do bytu v panelákové zástavbě 

apod.) Atmosféra, prostředí v menších domovech vytváří mnohem vhodnější podmínky 

pro individuální práci s dětmi, pro řešení jejich traumat a handicapů, neţ jak je tomu ve 

domovech s velkou kapacitou. Většina dětských domovů je však stále s kapacitou nad 30 

dětí, výjimkou nejsou ani ústavy o 60-ti dětech. Proč je tomu tak? Důvod lze spatřit v době 

poválečné, kdy v důsledku změny reţimu byl v tehdejším Československu podle 

sovětského vzoru všeobecný příklon ke kolektivismu, internátní výchově sovětského typu i 

Makarenkovské pedagogice.  

Podle Taxové začaly změny v systému dětských domovů tím, ţe došlo ke zrušení 

Okresní péče o mládeţ a celý systém přešel pod stát, respektive přímo pod působnost nově 

vzniklých národních výborů. Tím domovy získaly finanční jistoty, ovšem také legislativní 

zakotvení a stoupl vliv státu na činnost domovů. Byly převedeny jako výchovné instituce 

(do té doby spíše sociální), rostly poţadavky na kvalifikaci zaměstnanců, probíhala 

kontrola nadřízeným aparátem.  Výchovný proces jako takový byl určován socialistickou 

pedagogikou, zejména principy kolektivní výchovy, kterou určovalo dílo A. S. Makarenka. 

Dílo tohoto sovětského pedagoga a spisovatele klade důraz mimo kolektivní výchovu také 

na kázeň, reţim dne, organizaci výchovného procesu, principy odměňování a trestání, 

propojení výchovy a pracovního procesu. Propracoval podrobnou metodiku, která byla 

v padesátých letech dvacátého století uváděna v praxi naší ústavní péče. Úskalí této 

pedagogické koncepce si byli vědomi někteří pedagogové jiţ v době její implementace, 

upozorňovali zejména na její jednostranné a mechanické pouţívání, nedoceňování 

vnitřních faktorů výchovy (dědičné dispozice, psychické zkušenosti). Mimo změny ve 

výchovném působení došlo také ke změnám organizačním, vznikaly větší domovy 

(například s kapacitou 60 - 100 míst), došlo také k věkové diferenciaci domovů, děti byly 

umísťovány podle věku a po dosaţení určitého věku přecházely do domova pro starší 

kategorii. Tento jev byl záhy odbourán, v 60. letech dvacátého století došlo k přeměně 

dětských domovů pro děti předškolního a školního věku na jednotný typ a to ve věku od 3 

do 15-ti let, případně do 18-ti s tím, ţe do domovů mohou být přijaté i děti mladší, pokud 

tvoří sourozeneckou skupinu. (TAXOVÁ, 1967 stránky 33-37) Tento stav platil v podstatě 

do současné úpravy, kterou stanovil zákon 109/2002 Sb., a která je popsána výše. 
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Situace v dětských domovech se od roku 1989 výrazně změnila v mnoha aspektech 

k lepšímu. Zlepšilo se materiální a technické vybavení (do značné míry i díky dalším 

subjektům – sponzoři, nestátní neziskové organizace atd.), postupně se mění i výchovné 

metody.  

Řada dětských domovů se transformovala z nejméně vyhovujícího internátního typu na 

různé formy rodinného typu. V těchto domovech ţijí děti v určitých rodinných buňkách. 

Skupiny dětí jsou heterogenní podle pohlaví i věku a celkově existuje snaha přiblíţit ţivot 

těchto výchovných skupin co moţná nejvíce k běţnému rodinnému ţivotu. Děti mají 

alespoň částečnou moţnost podílet se na aktivitách, které jsou v ţivotě biologických rodin 

naprosto běţné (příprava jídla, úklid domácnosti apod.). Spolu s těmito zkušenostmi 

získávají děti základní pracovní návyky. Absence volních vlastností, které jsou nutné pro 

jakoukoliv systematickou práci (studiem počínaje aţ po reálné zaměstnání), je však stále 

jedním ze slabých míst výchovného procesu v ústavních zařízeních. 

 

2.2 Současná specifika ústavní péče. 
 

Nyní se do ústavní péče dostávají děti a mládeţ na základě soudem nařízené ústavní 

výchovy, s uloţenou ochranou výchovou či na základě předběţného opatření vydaného 

opět soudem. Děti zde mohou být umístěny do 18-ti let věku, v případě přípravy na 

povolání i déle, nejdéle však do 26-ti let. Do výše uvedených zařízení jsou podle zákona 

č.109/2002 Sb. umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postiţením, s vadami 

řeči, popřípadě s více vadami, pokud stupeň zdravotního postiţení neodpovídá jejich 

umístění do ústavu sociální péče nebo do specializovaného zdravotnického zařízení. 

Gjuričová k tomu uvádí: „ Děti, které jsou umísťovány do institucionální péče, lze rozdělit 

do čtyř skupin. První skupinu dětí tvoří děti osamělé, tzv. oboustranní sirotci, jejichţ počet 

je zanedbatelný.  Další skupinou jsou děti ohroţené, které pocházejí ze sociálně slabého a 

neuspořádaného rodinného prostředí, jejichţ výchova je ve zvýšené míře ohroţena sociálně 

patologickými jevy.  Třetí skupinu tvoří děti rizikové, tzn. děti s výchovnými problémy, 

špatnou školní docházkou, experimentující s drogami atp. Do čtvrté skupiny lze zařadit 

děti, které jiţ mají zkušenosti s kriminalitou a u nichţ je odůvodněná obava, ţe budou v 

trestné činnosti dále pokračovat.― (GJURIČOVÁ, 2004 str. 6). Všem dětem a mládeţi 

umístěným v ústavech náleţí tzv. plné přímé zaopatření, které opět jasně definuje zákon č. 

109/2002 Sb. Konkrétně to je například stravování, ubytování, ošacení, učební pomůcky, 

úhrada nákladů na vzdělávání, kapesné, úhrada nákladů na zdravotní péči a další. 
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Všeobecně lze říci, ţe materiálně bývají děti v průběhu pobytu v zařízení ústavní výchovy 

zajištěny velmi dobře. V poslední době se jiţ upouští od velkých, kolektivních zařízení a 

stávající ústavy se postupně mění (alespoň vnitřní reorganizací) na menší. Převládá 

koncept rodinných skupin (především v dětských domovech), kde se střídají dva aţ tři stálí 

vychovatelé, kteří mají na starosti téměř veškerou péči o 8 -12 dětí. Tím rozumíme od 

zajištění běţných pečovatelských potřeb (evidence a péče o prádlo, příprava stravování, 

úklidové práce) přes plnění pedagogických povinností (školní příprava, výchovná práce) 

po specializovanou péči s dětmi handicapovanými, psychiatricky indikovanými (řešení 

konfliktů, vnitřních psychických problémů dětí, pozitivního ladění apod.). V některých 

dětských domovech - především v těch menších, jsou vztahy mezi výchovnými pracovníky 

a dětmi poměrně neformální (děti například tykají personálu, oslovují je „teto― či 

„strejdo―), v jiných zařízeních jsou vztahy formálnější. Také se klade důraz na rozvoj 

samostatnosti dětí a jejich připravenost do ţivota.  

Ovšem lokalizace některých zařízení na okraji měst, na vesnicích vede spolu s ústavním 

charakterem péče o děti k izolaci dětí od normálního ţivota, který jim po ukončení pobytu 

v ústavní péči způsobuje problémy. Mezi pracovníky převládá stále větší počet ţen neţ 

muţů, problémem zůstává kvalifikovanost personálu.  

Systém ústavní výchovy podrobilo ministerstvo vnitra (MV ČR) analýze, která přes 

sledování vývoje a výskytu sociálně patologických jevů, včetně kriminální zkušenosti, 

měla ukázat na efektivitu systému, na to jakým způsobem funguje systém péče o ohroţené 

děti v ČR. V průběhu let 1995 – 2004 sledovali pracovníci MV ČR celkem 17 454 dětí, 

které v uvedeném období z ústavní péče odešly, a to zejména z hlediska vývoje sociálně 

patologických jevů, kriminální kariéry po opuštění zařízení ústavní výchovy, také otázku 

útěků, nařizování ochranné a ústavní výchovy, spolupráci institucí, které v systému jsou 

začleněné. Výsledky tohoto šetření jsou: 

Počet dětí v ústavní péči v ČR se zvyšuje – v roce 1999 to bylo 6901 dětí, v roce 

2005 jiţ 7300 dětí a v roce 2007 dokonce 7600 dětí. Jak dále uvádí Gjuričová, počet dětí 

umístěných na 100 000 obyvatel je 80, přičemţ v sousedním Německu je to 32 dětí. 

(GJURIČOVÁ, 2008 str. 24). 

Děti v 61 % (tj. 10760 dětí) zůstávaly v ústavním zařízení do zletilosti, do náhradní 

péče odešlo pouze 1085 dětí, a 4559 jich ze zařízení odešlo jako nezletilých (tedy před 

dovršením 18 ti let a tím před ukončením soudem nařízené ústavní výchovy, 

pravděpodobně do svých původních rodin). Z uvedeného plyne, ţe pobyt v dětských 
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domovech i jiných typech ústavní výchovy je dlouhodobý - průměrná doba pobytu je 

v dětském domově 5,4 roku. 

Alarmující jsou především údaje, které v analýze uvádí odhalenou trestnou činnost 

u celkem 56% dětí (9751)! Celkové procento je ovšem jistě vyšší, neboť běţná, pouliční 

kriminalita nemusí být ve větší míře objasněná. Z tohoto celkového počtu připadá na 

dětské domovy (tedy zařízení, kam nemají být umísťované děti s poruchami chování) 31% 

dětí v DD umístěných, z toho 18,5% v době před a během pobytu v domově, 87,5 % pak 

po opuštění domova. Výzkum také prezentuje údaje, které se vztahují k době, kdy se děti 

kriminální činnosti věnují – z dětí, které se po ukončení ústavní výchovy vrátily zpět do 

vlastní rodiny se 62 % (7574) dopustilo trestné činnosti, z nichţ se 41% (5036) této 

činnosti dopustilo po opuštění ústavní výchovy a celkem 4755 dětí se této činnosti 

dopustilo aţ po roce a déle, kdy došlo k ukončení institucionální výchovy.  (GJURIČOVÁ, 

2004). 

Jak Gjuričová dále uvádí: „U chovanců všech typů zařízení platí, ţe v prvním roce 

ţivota mimo ústav byla situace relativně uspokojující, k razantnímu nárůstu kriminality 

došlo aţ po roce a déle!― (GJURIČOVÁ, 2008 str. 26).   

Z uvedeného plyne, ţe v době, kdy jsou děti umístěné v ústavní péči, se většinou 

daří jejich problémy zvládat, v zařízeních je dostatečně kvalitní speciálně pedagogická 

péče, ovšem chybí nástroj následné péče, který by s dětmi pracoval po skončení ústavní 

výchovy. V této souvislosti Gjuričová říká, ţe není systémově ošetřen přechod dítěte do 

dospělého ţivota, coţ má velký dopad u těch dětí, jejichţ umístění do ústavní výchovy má 

ochranný charakter (z pohledu okolí) a které mají závaţné osobnostní, neurologické, 

psychiatrické problémy.  Také děti, které byly umístěné ze sociálně-ekonomických 

důvodů, mají špatnou perspektivu, neboť jejich návrat do rodiny po skončení ústavní 

výchovy je ztíţen tím, ţe v průběhu jejich pobytu v ústavním zařízení nedošlo v rodině 

k ţádné změně k lepšímu, spíše naopak – prohlubují se problémy spojené s alkoholismem, 

rozvrácením rodiny, ţivotem bez pravidel. V obtíţné situaci jsou dle Gjuričové i romské 

děti, zejména ty, které proţily v ústavech většinu svého ţivota, aniţ by jim jejich romská 

identita byla nějakým způsobem zprostředkovaná. (GJURIČOVÁ, 2008 str. 27). 

Je tedy patrné, ţe velkým problémem systému péče o ohroţené děti je péče po dosaţení 

zletilosti – tedy činnost pracovníků oddělení sociálně právní ochrany, kurátorských 

oddělení měst a obcí s rozšířenou působností, také nízká či absentující následná péče – 

domy na půli cesty, asistenční podpora mladým lidem po opuštění ústavní péče, je špatná 



19 

 

meziresortní spolupráce (školská zařízení versus sociální sluţby a oddělení sociálně právní 

ochrany). 

Moderní metody práce s ohroţenými dětmi ovšem spočívají spíše v prevenci, neţ 

v následné péči v ústavních zařízeních. V České republice je preventivní práce 

s ohroţenými rodinami stále spíše záleţitostí působení nestátních, neziskových organizací 

typu STŘEP, Amalthea, Natama a dalších,  aktivity státních organizací jsou na tomto poli 

spíše ojedinělé. Celý systém péče o ohroţené rodiny je tak většinou řešen „tradičními― 

metodami, které spočívají v terénní práci sociálních pracovníků Oddělení sociálně právní 

ochrany dětí (dále OSPOD) pověřených obcí, která je ovšem výrazně ovlivněna 

kvantitavními i kvalitativními moţnostmi lidských zdrojů výše uvedených OSPOD. 

Sociální práce tak často končí odebráním dětí z původní, biologické rodiny a jejich 

umístěním do ústavní péče. Mimo alternativu ústavní péče se nabízí systém zařízení pro 

děti vyţadující okamţitou pomoc, z nichţ nejznámější jsou zařízení Fondu ohroţených dětí 

(FOD) Klokánek. V praxi tato zařízení vytváří ovšem spíše alternativu ústavní péče, 

jakousi druhou síť dětských domovů, neboť pobyt dětí v těchto zařízeních je dlouhodobý. 

V poslední době vznikají zařízení pro děti vykazující okamţitou pomoc také při dětských 

domovech, mají význam v tom, ţe umoţňují v systému pracovat s dětmi, které nemají 

nařízenou ústavní výchovu, a u nichţ je předpoklad brzkého návratu do biologických 

rodin. Na druhou stranu v nich pracují pouze zaměstnanci dětských domovů – tedy celý 

systém péče o tyto děti je velmi podobný ústavní práci. Chybí psychologická či 

terapeutická péče. 

Díky působnosti některých nestátních organizací, jako jsou například jiţ uvedený 

STŘEP,o.s., nebo Člověk hledá člověka o.s., Nadace Terezy Maxové a díky spolupráci i s 

odbornými kapacitami (jako je například Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., probíhá 

vzdělávání pracovníků státní sféry, zejména soudců, sociálních pracovníků, pracovníků 

ústavních zařízení. Současně i ve státní správě vznikají skupiny odborníků, kteří připravují 

změnu systému – především jeho sjednocení pod jedno ministerstvo, podstatně větší důraz 

na prevenci, zavedení alternativních a méně finančně náročných metod péče o ohroţené 

děti, neţ je ústavní výchova. Například profesionální pěstounská péče, či hostitelská péče.  

I kdyţ vlivem uvedených faktorů dochází ke změně v systému, tato je ovšem 

pomalá, především pro svou finanční náročnost, otázky sociálních jistot zejména 

stávajících pracovníků ústavních zařízení, náročnosti přípravy a koordinace celé změny i 
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postupného zavádění do praxe. Proto i ve střednědobém horizontu musíme stále počítat 

s celým systémem ústavní péče, a postupně realizovat kroky, které prohloubí jeho 

odbornost a zároveň budou čerpat ze zahraničních zkušeností. První popis změny stanovilo 

Ministerstvo školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu v rámci dokumentu Deset kroků 

deinstitucionalizace, který je zveřejněn na webovém portálu ministerstva a obsahuje 

například změnu dětských domovů v malá, terapeutická zařízení či kroky vedoucí 

k převedení části dětí do nově vznikající profesionální pěstounské péče. 

(http://www.msmt.cz/socialni-programy/10-kroku-Deinstitucionalizace). 

Celkově se dá říci, ţe stávající systém ústavní péče v ČR a státem garantovanou 

práci se sociálně ohroţenými dětmi a mládeţí je nastaven spíše na řešení jiţ vzniklých 

problémů, neţ preventivně. Jen velmi pomalu se v něm uplatňují moderní metody práce, je 

malý důraz na sociální práci s rodinami (především díky vysokému počtu rodin, klientů na 

jednoho pracovníka OSPOD), negativně působí také roztříštěnost systému do několika 

resortů a stupňů řízení státem) od ministerstev přímo řízenými organizacemi, přes krajské 

organizace po městské či nestátní organizace. 

 

2.3  Specifika řízení dětských domovů v Libereckém kraji. 
 

Většina dětských domovů je státních, jsou zřizovány krajskými úřady, případně 

Ministerstvem školství (DDŠ a VÚ). Mimo tuto formu, která je nejčastější, existují také 

domovy zřizované soukromými osobami, církvemi, neziskovými organizacemi. 

V Libereckém kraji, který je předmětem této práce a realizace změny, jsou všechny 

domovy zřizovány Libereckým kraje, jsou to jeho příspěvkové organizace. V čele kaţdého 

domova stojí ředitel, jmenovaný hejtmanem na základě konkursního řízení. Personální 

obsazení domovů je odvislé od jejich kapacity (největší domov v Libereckém kraji má 

kapacitu 48, nejmenší 16 dětí), nicméně v zásadě je všude stejné – na jednu rodinnou 

skupinu (8 dětí) připadají dva pedagogičtí pracovníci (vychovatelé), dále v domovech 

pracují nepedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají noční sluţbu, provoz domovů zajišťují 

kuchařky, uklizečky, domovník, někde švadlena, účetní, hospodářka. V podstatě lze říci, ţe 

personální vybavení dětských domovů je do počtu dostatečné, ale velká část zaměstnanců 

pracuje v pomocných profesích – tedy ne v přímé práci s dětmi. Tím vytváří někdy i 

zbytečně „umělé― prostředí, ve kterém děti nepoznají běţný domácí ţivot – neznají starosti 

o praní prádla, jeho opravy, úklid v bytě, pravidelnou přípravu jídel. 
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Problém tvoří i kvalifikace pedagogických zaměstnanců: převládá středoškolské vzdělání 

(14) vysokoškoláků se speciálně pedagogickým vzděláním (které je určující pro plnou 

kvalifikaci) je v domovech velmi málo (56) - zdroj – výroční zprávy dětských domovů 

v Libereckém kraji za rok 2010. 

Při stavu jeden odborný pedagogický pracovník v přímé práci na 8 dětí nelze dostatečně 

věnovat pozornost všem dětem, natoţ se zaměřit na individuální řešení problémů, které 

děti trápí – ať jiţ školních, psychických, či zpracování traumat spojených se sociálním 

zanedbáním, odebráním z rodiny, týráním apod.  

V dětských domovech v libereckém kraji nepracuje ani jeden psycholog, ani speciální 

pedagog. 

2.3.1 Proces řízení a plánování v dětských domovech v Libereckém 

kraji. 

Organizace mají v oblasti plánování a řízení zpracovány tyto dokumenty, které plynou ze 

zákonné povinnosti: 

- roční plány výchovně vzdělávací činnosti,  

- týdenní plány výchovně vzdělávací činnosti  

- vnitřní řád,  

- plány osobního rozvoje dětí, 

- školní vzdělávací program, 

- program prevence sociálně patologických jevů. 

Tato dokumentace je povinná ze zákona (109/2002 Sb), ovšem není nikde určen 

jednotný koncept uvedené dokumentace – vyjma závazné struktury vnitřního řádu.  

Koncepci domova ve střednědobém horizontu (5 let) mají zpracovanou všichni ředitelé, 

ovšem jejich porovnáním lze zjistit, ţe jsou v různé kvalitě. V případě tří koncepcí z 

celkových sedmi, chybí základní informace o termínech dosaţení cílů a zdrojích, jichţ má 

být vyuţito. Není uvedena návaznost na strategické dokumenty krajského úřadu či MŠMT 

(nutno ovšem poznamenat, ţe problematice dětských domovů je v krajské koncepci 

věnována jedna věta, která zní, ţe krajský úřad bude podporovat další přibliţování 

dětských domovů rodinnému prostředí). Analýzu výchozího stavu, například formou 

SWOT analýzy, má pouze jedna koncepce. 

Strategické plánování v dětských domovech probíhá pouze na úrovni uvedené 

koncepce, kterou ovšem ředitelé zpracovávali sami, bez většího zapojení kolektivu. V DD 

Frýdlant je několik variant SWOT analýzy, z nichţ dvě slouţily jako podklad ke tvorbě 
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koncepce, respektive jako podklad k tvorbě strategického dokumentu Vzdělávací plán. 

Tento dokument dále existuje také v DD Jablonné (ale opět jej tvořil ředitel) a v DD 

Krompach, jehoţ součástí je také škola. Zde při tvorbě dokumentu byl zapojen větší počet 

pedagogického personálu. 

Zřizovatel dále vyţaduje zpracování Výročních zpráv o činnosti organizace za 

školní rok, struktura těchto zpráv je pevně daná. Za kalendářní rok zpracovávají organizace 

Zprávu o hospodaření, která je sloţena spíše z tabulek sestavených zřizovatelem, textová 

část je menšího rozsahu a její strukturu opět stanovuje zřizovatel. 

Jedním z hlavních dokumentů, který je povinný je Vnitřní řád, který určuje základní 

pravidla práce v dětském domově a jehoţ struktura je pevně určena uvedeným zákonem. 

Vnitřní řád podléhá schvalování ředitelkou příslušného diagnostického ústavu (v našem 

případě Dětským diagnostickým ústavem Liberec), který je zároveň metodický orgán 

domovů.  

Plán prevence sociálně patologických jevů je zpracováván na společné poradě 

pedagogických pracovníků. Roli zpracovatele – koordinátora má pověřený pracovník, 

který na poradě vystupuje v roli facilitátora a zpracovává sebraná data do výsledné podoby 

– plánu prevence na příští školní rok. Jeho úkolem je také provést evaluaci plánu 

z minulého období a to ještě před stanovením nových úkolů. Hotový dokument schvaluje 

ředitel organizace. 

Plánování má své pevné místo v procesu řízení dětských domovů. Mimo to, ţe 

plánování je nezbytné pro samotný rozvoj organizace, je v případě dětských domovů také 

určeno zákonem (109/2002Sb.), který jako povinnou dokumentaci uvádí celoroční plány 

pedagogické práce a také plány osobního rozvoje jednotlivých dětí. Hlavně však proces 

plánování vychází z charakteru činnosti dětských domovů – pedagogická práce je cílená, 

tedy plánovaná snaha dosáhnout určité změny. Také zřizovatelé chtějí po ředitelích 

plánování ve střednědobém horizontu, zpravidla formou koncepce rozvoje daného zařízení. 

Střednědobý plán umoţňuje převést základní koncepci, vizi do menších segmentů, 

které mají návaznost přímo na praktické stránky řízení, na zavádění konkrétních změn 

v organizacích. Realizace kvalitního plánu působí na celkové zlepšení chodu zařízení, 

umoţňuje efektivnější řízení a odhalování zdrojů (lidských, materiálních, časových i 

finančních), má vliv na zlepšení atmosféry a komunikace v zařízeních. Je to nástroj, 

s jehoţ pomocí lze vize a realitu společně převádět do uskutečnitelných kroků.  

Jaký je rozdíl mezi střednědobým a krátkodobým plánováním? „Ve střednědobém 

plánovacím horizontu je větší vůle při vytyčování cílů a strategie. Opatření a zdroje se 
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cílům a strategii snáze přibliţují…… V krátkodobém plánovacím horizontu se cíle spíše 

přizpůsobují disponibilním prostředkům….. .― (VALACH, 1999 str. 243).  Střednědobé 

plánování je v dětských domovech uţíváno při koncepční práci, krátkodobé potom při 

plánování činností, aktivit v průběhu roku, v pedagogickém procesu (viz výše). 

Z vlastní zkušenosti vím, ţe je obtíţné zaměstnance motivovat a aktivně zapojit do 

samotného procesu plánování. Mnozí pracovníci jej chápou jako aktivitu zbytečnou, bez 

výsledků a jen administrativně zatěţující, bez skutečného efektu a výsledku. Co by tedy 

mělo být cílem plánování? Smyslem je umoţnit lidem pokud moţno strukturovaně 

uvaţovat o tom, jaká organizace je, co chce, čeho je ještě schopna a čeho uţ vlastně ne. 

(KAŢMIERSKI, a další, 2003 str. 31). Účelem plánování by nemělo být pouze vytvoření 

plánu, ale to, aby pracovníci v daném organizaci věděli, co chtějí udělat a proč, jak 

výsledky práce monitorovat a porovnávat s reálnou situací a poţadavky společnosti. 

Plánování má svůj význam jistě i v oblasti výměny informací a komunikace obecně v dané 

organizaci, ale i směrem ven – k externím spolupracovníkům, spolupracujícím organizacím 

a dalším participujícím subjektům. Pro dětské domovy je tento význam důleţitý zejména 

ve vztahu k partnerům z veřejné sféry, ale i soukromé – sponzorům, nadacím. Také při 

získávání externích zdrojů například ze Strukturálních fondů EU. V případě realizace 

projektů, nebo naplňování plánů organizace je ve všech domovech zaveden reporting, tedy 

přímá odpovědnost konkrétních zaměstnanců za plněné úkoly. Zprávy o plnění těchto 

úkolů jsou podávány při hodnocení celoročních plánů práce a plánu prevence sociálně 

patologických jevů (všech 7 domovů), týdenních plánů (pouze Frýdlant a Česká Lípa). 

V dětském domově Frýdlant také dochází k pravidelné evaluaci zařízení, jejíţ metodologie 

je dána směrnicí, s vymezením konkrétních odpovědností. V případě realizace společných 

projektů jsou ředitelé domovů odpovědní za pravidelné zprávy realizátorovi. Tyto zprávy 

jsou připravené na daných formulářích, které obsahují cíl, časový plán a skutečnost, kdy se 

dostalo cílené aktivity (případně odhad), komentář který slouţí k popisu aktivity, problémů 

s realizací. 

Pro vedoucí pracovníky je důleţité vnímání plánování jakoţto společného procesu 

se všemi zaměstnanci organizace, jejichţ pracovní zařazení má vliv na další směřování 

instituce. Střednědobé plány, ale i plánování obecně předpokládá aktivní zapojení všech 

lidí, kteří se na realizaci plánu budou podílet. Význam plánování je i v příleţitosti 

představit zaměstnancům nový pohled na organizaci, sdělit si navzájem dojmy z minulosti, 

přítomnosti a očekávání z budoucnosti. V současné době, kdy probíhá diskuse o 

transformaci ústavní péče je tato diskuse velmi významná. 
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Jako jeden nejčastějších úkonů v oblasti řízení jsou ve školství obecně uţívány 

porady zaměstnanců a pedagogické rady. Tyto slouţí převáţně k předávání informací, jako 

organizační porady, pedagogické rady pak rozhodují o přijatých výchovných opatřeních, o 

záleţitostech spojených s pedagogickým procesem. 

 

2.3.2. Řízení lidských zdrojů v dětských domovech Libereckého kraje. 

Kvalitní řízení lidských zdrojů má v ústavních zařízeních velký význam, především 

dobrý výběr zaměstnanců a jejich další vedení. V dětských domovech je jako jeden 

z předpokladů vyrovnávání handicapů dětí v oblasti vztahů nutná malá fluktuace 

zaměstnanců. Děti si musí vytvořit stabilní vztahy se svými pečovateli. Malou fluktuaci 

umoţní opravdu dobrý nábor zaměstnanců, zaloţený na výběrovém řízení a také další 

rozvoj zaměstnanců, zaloţený na plánech osobního rozvoje, vzdělávání a manaţerské 

supervizi. 

Výběr zaměstnanců je proces, který bývá mnohdy podceňován, zejména 

v některých jeho fázích. Andrew Leigh uvádí následující fáze: „1. Plánování mnoţství 

pracovních míst, 2.Analýza náplně práce, 3.Určení poţadavků kladených na uchazeče, 4. 

Lákání uchazečů, 5. Předběţný výběr, 6. Pohovory, 7. Rozhodnutí a jmenování, 8. 

Zaškolení.― (LEIGH, 1992 str. 20). V personální práci v dětských domovech si dovolím 

vypíchnout zejména nepodcenění analýzy náplně práce, která slouţí pro definování toho, 

jakého vlastně zaměstnance potřebujeme. Velmi významné je také zaškolení zaměstnanců, 

které je důleţité pro pochopení směřování a hlavních zásad práce v organizaci, pomáhá 

k dosaţení efektivního pracovního výkonu nového zaměstnance v dohledné časové době. 

V zaškolení můţe velkou roli hrát pozice uvádějícího vychovatele, který má nového 

zaměstnance na starosti, spolu s ředitelem vytvoří plán uvádění, který je samozřejmě 

termínován a průběţně kontrolován. 

Část 1 – plánování mnoţství pracovních sil je v podmínkách ústavní péče daná 

limity nastavených zřizovatelem a volbou ředitele k moţnosti struktury zařízení – tedy 

kolik personálu přesune do přímé péče, kolik bude tvořit podpůrný a administrativní 

personál. Zde se jen málokteré organizace odhodlají k radikálnímu kroku, k opuštění 

tradičního modelu spočívajícím ve velkém počtu podpůrného personálu (kuchařky, 

švadleny, pradleny, uklízečky, hospodářky a další) a jeho převedení do přímé práce 

k dětem a tím i k přenechání jejich původních kompetencí do přímé práce. Moderní trendy 

v ústavní péči ukazují na co největší přiblíţení běţnému ţivotu, tedy vaření na bytech bez 

kuchařek za účasti dětí, uklízení a nákupy podobně.  Je na rozhodnutí ředitele kaţdého 
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zařízení – a samozřejmě na místních podmínkách, zda v oblasti plánování lidských zdrojů 

přistoupí k tomuto kroku. 

Dobře vybraný zaměstnanec ušetří manaţerům mnoho času, které nemusí trávit 

jeho řízením, odstraňováním chyb. Ovšem chyb se dopouští kaţdý člověk, proto je důleţité 

s chybami pracovat, poučit se z nich, dokázat jim systémově předcházet. K tomu výborně 

slouţí hodnocení zaměstnanců, stanovené plány osobního rozvoje a manaţerská supervize. 

Plány osobního rozvoje mají velký význam v návaznosti na hodnocení pracovníků. 

Hodnocení pracovníků probíhá v podstatě průběţně, manaţer kontroluje podřízené i 

v běţném styku. Ovšem pro to, aby zaměstnanci věděli, ţe je jejich práce sledována, 

hodnocena, slouţí formalizované hodnocení, které poskytuje víc, neţ běţnou, kaţdodenní 

kontrolu a zpětnou vazbu. Formální hodnocení je zpravidla zaznamenáváno na formulář, je 

vedeno v uzavřeném kruhu – manaţer a podřízený. Leigh uvádí hlavní výhody formálního 

hodnocení v tom, ţe je indikován systematičtější přístup manaţera k vedení podřízených, 

v tom ţe hodnocení poskytne podklady pro odhadnutí zaměstnancových schopností a 

moţností a také v tom, ţe zlepšuje motivaci zaměstnance poskytnutím zpětné vazby. 

(LEIGH, 1992 str. 30) 

Za velmi důleţitý prvek v oblasti personálního řízení povaţuji manaţerskou 

supervizi a vedení zaměstnanců k dalšímu osobnostnímu i profesnímu rozvoji. Tato dává 

při jejím zvládnutí vedoucím pracovníkem prostor pro pouţívání nedirektivních metod 

řízení, pro rozvoj jednotlivých pracovníků, pro posilování pozitivní atmosféry a otevřené 

kultury v organizaci. Tento druh supervize můţe jistě hrát velkou roli v prevenci syndromu 

vyhoření, neboť posouvá dále rozvoj jednotlivých zaměstnanců, zaměstnanci jsou 

motivování dosahovat vyšších výkonů a také se na základě společně dohodnutých cílů dále 

vzdělávají. Manaţerská supervize můţe v našem případě plnit tedy dvě základní funkce, a 

to prevenci syndromu vyhoření a také jako prostředek rozvoje zaměstnanců (a tím i celé 

organizace). 

Významným prvkem v řízení dětských domovů je také koučování. Jeho důleţitost 

spatřuji opět v souvislosti s charakterem práce – dlouhodobou, orientované na práci 

s klienty, na přímou práci s dětmi. V průběhu pedagogického procesu s traumatizovanými 

dětmi naráţí pracovníci neustále na nové situace a musí na ně také reagovat s přihlédnutím 

ke specifikám ústavní výchovy, dětí v ní umístěných. K řešení těchto situací je běţné se 

poradit s kolegy, ovšem právě proto, ţe se jedná o práci v systému, je v mnoha momentech 

vhodná konzultace, vedení nadřízeným pracovníkem – koučem. Koučování se dle Leigha 

neomezuje na poradu, nebo formální hodnocení, ale koučováním poskytujeme obvykle 
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přímou radu. „Je to kontinuální proces, který se sice můţe uplatnit  i při vedení a 

hodnocení, ale v podstatě je to neformální, do budoucnosti orientovaná činnost, kde kritika 

nemá co dělat. Koučování se soustřeďuje na to, jak pomoci lidem nalézt řešení 

kaţdodenních pracovních problémů a to takovým způsobem, aby se podřízení 

z navrţeného řešení poučili pro příště― (LEIGH, 1992 str. 39). Je zde tedy prostor pro 

aktivní vedení zaměstnance, k rozvoji jeho samostatnosti, iniciativnosti v dalším 

pracovním procesu. 

Z úvodní depistáţe před zahájením realizace změny plyne, ţe pracovníci dětských 

domovů v Libereckém kraji běţně nemají individuální plány práce. Pouze v dětských 

domovech Frýdlant a Jablonec nad Nisou jsou tyto stanovovány nově přijímaným 

zaměstnancům a také v případech náročných úkolů, které vyţadují koordinaci většího týmu 

pracovníků. V takovýchto případech jsou stanovovány písemně a po vzájemné dohodě 

vedoucího pracovníka (zpravidla ředitele) a dotyčného zaměstnance. Individuální plány 

práce jsou také stanovovány v případech, kdy je potřeba konkrétní pracovníky více osobně 

řídit. V dětském domově Frýdlant mají tyto plány charakter úkolového, zpravidla 

měsíčního plánu. V zadání individuálního plánu je uváděn cíl, kterého má být dosaţeno, 

konkrétní náplň, termín i konzultant. Některé individuální plány rozvoje pracovníků 

vychází z manaţerských supervizí, prováděných ředitelem. 

2.3.3. Supervize v ústavní péči. 

 

Co je to vlastně supervize? Jiţ ze základu tohoto slova lze vyčíst, ţe se jedná o 

nějaký jiný pohled (na danou problematiku). Podle Hesse je supervize:  „….nejčistší 

mezilidská interakce, jejímţ obecným cílem je, aby se osoba, supervizor, setkávala s další 

osobou, supervidovaným, v úsilí o to, aby mohl supervidovaný účinněji pomáhat lidem― ( 

Hess in Hawkins a Shohet, 2004 s.59).  Tato definice i přes svoji určitou kostrbatost 

vystihuje podle mého názoru základní podstatu pojmu supervize.  Britská poradenská 

asociace navíc podtrhuje zaměření supervize na klienta tím, ţe uvádí supervizi jako : 

„intenzivní, mezilidsky zaměřený individuální vztah, v němţ je úkolem jedné z osob 

usnadňovat rozvoj terapeutické kompetence druhé osoby― (HAWKINS A SHOHET, 2004, 

s.59). Termín supervize se dnes také často pouţívá i mimo  oblast pomáhajících profesí 

(například odborná supervize ve výrobním procesu), ovšem tato oblast není předmětem 

této práce, proto si dovolím ji nadále vynechat.  
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V závislosti na účelu pouţití supervize, prostředí, ve kterém se odehrává, interakci 

aktérů a dalších faktorů existují různé formy supervize. Hawkins a Shohet uvádí tyto druhy 

supervize s charakteristikami: „ Skupinová supervize se odehrává ve skupině za 

přítomnosti supervizora. Týmová supervize je supervize celého společně pracujícího týmu. 

Supervize mezi kolegy (peer supervision) se odehrává ve skupině kolegů, kteří se 

recipročním způsobem navzájem supervidují. Nevědomá supervize je nevědomé předávání 

sdělení pacientem/klientem směrem k terapeutovi, které opravuje, nebo potvrzuje to, co se 

při terapeutické práci odehrává.―. (HAWKINS A SHOHET, 2004, s. 193-4). Co se týká 

samotného mechanismu supervizních aktivit, podtrhuje Havrdová význam reflexe, kdy 

supervizi vidí : „ …..jako organizovanou příleţitost k reflexi moţností, jak jinak rozumět, 

jaké zaujímat postoje a jak jednat v situacích s klienty a kolegy, s cílem zvyšovat svou 

profesionální kompetenci.―. (HAVRDOVÁ 1999, s.30). 

Jak jsem jiţ uvedl, existuje několik různých druhů supervizních aktivit. Hawkins a 

Shohet uvádějí například tyto druhy supervize: výuková, výcviková, řídící (manaţerská), 

poradenská. Rozdělení do druhů pak určují úrovní vztahu mezi supervizorem a 

supervizovaným z hlediska poskytování vzdělání, řízení či podpory v supervizním vztahu 

(HAWKINS A SHOHET, 2004, s.62). 

Další rozdělení uvádí například Havrdová, která rozděluje druhy supervize následně 

: „….můţe být nahodilá nebo soustavná, plánovaná i neplánovaná, individuální i 

skupinová.― (HAVRDOVÁ 1999, s.30). 

V dětských domovech je umístěn větší počet dětí, které vyţadují ambulantní 

psychiatrickou péči, další dochází k psychologovi, velká část má v anamnéze 

zaznamenanou určitou formu týrání či zanedbávání, syndrom CAN se objevuje u valné 

většiny z nich. V podstatě všichni klienti domova jsou sociálně znevýhodnění, ohroţení 

segregací či exkluzí ze společnosti. Toto s sebou přináší často velkou řadu náročných 

výchovných situací, které vyţadují odborná řešení. Na druhou stranu, jelikoţ pedagogičtí 

pracovníci v dětských domovech nemají plné speciálně pedagogické vzdělání, většinou 

jsou to středoškoláci, můţe jim při řešení určitých situací chybět nějaká důleţitá znalost, či 

si nemusí být přijatým řešením jisti. Prioritní potřebou supervize se jeví tedy sníţení stresu 

zaměstnanců v souvislosti s řešením náročných situací a také náhled na náročné situace 

z jiné perspektivy. V ústavní péči se dle mého názoru vzhledem k poslání organizací jeví 

supervize v této oblasti (tedy prevence syndromu vyhoření a její vzdělávací aspekt) jako 

primární. Na druhou stranu se někteří pracovníci mohou cítit ohroţeni například 

skupinovým projednáváním poměrně intimních záleţitostí, jako je například pedagogický 
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přístup k jednotlivým případům. V této záleţitosti je potřeba, aby byla v domově 

dlouhodobě budována atmosféra důvěry, otevřenosti a pozitivního náhledu. I k tomuto 

dobře vedená supervize výborně slouţí. Vzhledem ke skladbě dětské klientely v dětských 

domovech je vhodným cílem supervize řešení výchovně obtíţných situací, pedagogických 

postupů a metod – tedy supervize případová. 

Asi nejdůleţitější význam supervize v ústavní péči spatřuji v oblasti osobní reflexe, 

náhledu na vlastní chyby a „slepá― místa v osobnosti pracovníka. Jen ten, kdo je schopen 

tohoto náhledu dokáţe se z chyb poučit a tím je dále neopakovat, coţ má v pečujících 

profesích, v práci s lidmi velký význam. Při práci s náročnými klienty, kterými děti 

v ústavní výchovy bezesporu jsou, je poznání sebe sama, své osobní historie také velice 

důleţité, vede k pevnému postoji zaměstnanců, ke klidnému řešení náročných situací. 

Dalším jistě důleţitým tématem je prevence syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření 

je podle Matouška charakteristický tím, ţe se jedná o: „psychologický následek mnohaleté 

práce s náročnými klienty, jehoţ nejčastějšími projevy jsou: zvětšení odstupu mezi 

profesionálem a klienty při přímém jednání s nimi, zesílení předsudků o klientech, sklon 

poskytovat klientům jen pokyny a organizované programy, vyhýbání se přímému kontaktu 

s klienty s odvoláním na pravidla, jeţ takový kontakt nepřipouštějí apod.―. (Matoušek a 

Kroftová, 2003, s. 318-319).  Mezi moţné příčiny patří dle Hawkinse například: 

„…nerealistické očekávání toho, čeho lze v pomoci klientům a v sociální změně 

dosáhnout, které vede k pozdější ztrátě iluzí a apatii.― (Hawkins in Havrdová, 1999). Jiným 

důvodem pro vznik syndromu můţe podle Havrdové být spojeno s : „ ….tím, ţe se člověk 

přestane učit, opakuje stále stejné vzorce zacházení s klientem a k dalším klientům 

přistupuje jako k reprezentantům toho, co poznal dříve.― (HAVRDOVÁ, 1999, s 32.)  

Vzhledem k tomu, ţe se mnohé problémy našich klientů opakují, je moţné, ţe 

mohou někteří pracovníci rezignovat na jejich řešení, ztratí zájem o práci a podlehnou 

dlouhodobému stresu. K moţnému vývinu syndromu vyhoření také jistě můţe patřit fakt, 

ţe se jedná o druh práce, která nepřináší viditelné výsledky, alespoň ne v bezprostřední 

době. Děti často po odchodu ze zařízení selhávají v ţivotě – ať jiţ vinou nedostatečného 

zázemí, návratu zpět do nefunkční rodiny či vlivem jiného, například osobnostního faktoru. 

Tento fakt můţe u pracovníků organizace vést k vytváření pocitu zbytečné práce, a to je 

opět jedno z moţných rizikových faktorů při vzniku syndromu vyhoření. 

Mezi moţná témata supervize jistě patří i profesní rozvoj zaměstnanců. Podle 

současné, platné legislativy (Zákon o pedagogických pracovnících) jsou všichni 

pedagogičtí pracovníci povinni se dále vzdělávat. Toto vzdělávání má navíc velký vliv 
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v prevenci syndromu vyhoření, neboť nutí pracovníka pohlíţet na problém alespoň jiným 

úhlem pohledu, rozšiřuje jeho obzor a přináší mu nové poznatky z jeho, nebo i jiných 

oborů, které pak můţe uplatnit v praxi. Je také důleţité pro jeho profesní rozvoj i pro další 

vývin organizace. Mimo to pak i například rozvoj osobnostní (výcviky asertivity či 

sebezkušenostní), rozbor některých výchovných situací a moţných způsobů jejich řešení. 

Toto zacílení supervize můţe ovšem narazit na různá úskalí. Především se jedná o 

supervizi v poloze mezi vedoucím zaměstnancem a jeho podřízeným a proto se dotyčný 

zaměstnanec nemusí před svým nadřízeným plně otevřít, být upřímný. Jistě můţe mít 

obavy z hodnocení aktivit a nemusí je objektivně prezentovat. Na druhou stranu můţe být 

motivován snahou se před svým nadřízeným ukázat v co nejlepším světle a tak podávat 

dobré výkony. Vedení organizace také můţe tímto způsobem dávat najevo zaměstnancům 

svůj zájem o řešení jejich problémů a o jejich práci vůbec. Opět záleţí na atmosféře v 

organizaci a na tom, jak vedoucí pracovník dokáţe vyuţít svého vlivu na zaměstnance. 

Teamová supervize má v ústavní péči také velké opodstatnění, zejména pro to, aby 

team dospělých zaměstnanců dobře fungoval, dokázal vůči dětem vystupovat jednotně. 

Tak jako v kaţdé profesi, která pracuje s lidským faktorem, i v ústavní péči se objevují 

mnohé názory na řešení pracovních postupů, přístupu k dětem, mnohé komunikační šumy 

mezi pracovníky, i neshody. Teamovou supervizi vidím z toho důvodu jako velkou 

příleţitost pro další rozvoj týmu i organizace jako celku. Poměrně důleţité pro jakoukoliv 

organizaci je správné fungování týmu pracovníků, aktivní zapojení všech jeho členů do 

řešení problémů, jejich „naladění― na hodnoty organizace a vytváření atmosféry 

otevřenosti a pozitivního přístupu v kolektivu. Toto jsou náměty pro moţné zacílení 

teamové supervize. Můţe se stát, tak jak se to stalo v naší organizaci, ţe tyto týmové 

náměty supervize se objeví v průběhu jiné supervizní aktivity, například případové. 

Důleţitá je v tomto případě osobnost supervizora, zda je schopen vyuţít těchto příleţitostí 

a dál je rozvíjet. Rizikovým faktorem je míra otevřenosti v organizaci a také schopnost 

jednotlivých pracovníků přistupovat citlivě k intimním tématům – například bez osobních 

invektiv a osočování. Ovšem zkušený supervizor by tato rizika měl znát a umět dokázat 

eliminovat. A také kolektiv pracovníků musí být na teamovou supervizi připraven a dozrát. 

Velmi důleţitou, avšak v praxi opomíjenou věcí je uzavření písemné smlouvy mezi 

supervizorem a zařízením (případně pracovníky zařízení). Smlouva stanoví účel i základní 

pravidla, za kterých probíhá. Bez uzavřené smlouvy se průběh supervize můţe dostat do 

jiné situace, neţ team pracovníků očekává a na kterou byl připraven. Smlouva je důleţitá 

také pro supervizora, kterému dává rámec, v němţ můţe v organizaci působit. 
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2.3.4 Finanční managament 

Všechny dětské domovy v Libereckém kraji, tak jako většina v České republice, 

jsou příspěvkové organizace zřizované krajem. Z toho plyne, ţe podstatnou část jejich 

rozpočtů tvoří příspěvek od zřizovatele, který je stanovován na základě normativů na jedno 

dítě v ústavní péči a kapacity daného dětského domova. Tento příspěvek je poměrně 

stabilní, ovšem nepokrývá 100% všech výdajů domovů. Dalšími finančními zdroji jsou 

příspěvky od rodičů, sponzorské dary, granty. Na mzdy dostávají dětské domovy, tak jako 

ostatní školská zařízení příspěvek z Ministerstva školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu, 

který Krajský úřad Liberec získává na celý kraj a dále je dle počtu dětí (u škol ţáků) 

rozděluje na své příspěvkové organizace. 

Na výdajové stránce je velká variabilita, která spočívá především v umístění daného 

domova (venkov – město) a také v odlišné provozní a energetické náročnosti budov, které 

tyto příspěvkové organizace mají. Ovšem výdaje na energie tvoří podstatnou část rozpočtů 

všech organizací. 

Finanční prioritou organizací je vytvořit a dodrţet rozpočet s vyrovnaným, nebo kladným 

hospodářským ziskem, který následně slouţí k odpočtu odpisů nevymoţených dluhů 

rodičů z minulých let, popřípadě uměle vytvořených dluhů (špatně předepsaných), nebo 

k přerozdělení do fondů organizace. Tyto jsou čtyři – Investiční fond, rezervní fond, fond 

odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Čerpání z fondů schvaluje zřizovatel 

organizace, v našem případě tedy Krajský úřad Liberec. 

V organizaci existuje finanční rozpočet, který je stanovován na roční období a vychází 

z přidělených finančních prostředků zřizovatelem a z odhadu dalších příjmů organizace. 

Rozpočet je vnitřně členěn na oddíly: 

- Nepřímé náklady (související s provozem organizace).  

- Nepřímé výnosy (výběry od zaměstnanců za telefony, obědy, příspěvky rodičů na 

péči) 

- Přímé náklady a výnosy (mzdy, příspěvek na Fond kulturních a sociálních potřeb, 

odvody zaměstnavatele, ostatní osobní náklady). 

Rozpočet sestavuje účetní domova ve spolupráci s ředitelem, hospodářkou a sociální 

pracovnicí, která má na starosti výběr příspěvků od rodičů. Čerpání rozpočtu je 

v organizaci sledováno měsíčně, kdy po provedené uzávěrce předkládá účetní řediteli 

zpracovanou tabulku, ze které je patrno čerpání podle jednotlivých poloţek a také 

hospodářský výsledek. 
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Zprávy o čerpání rozpočtu jsou zřizovateli zasílány čtvrtletně, nadacím po uskutečnění 

daného projektu a ostatním donorům (sponzoři) v rámci výroční zprávy. 

Organizace nemají povinný kaţdoroční finanční audit, ovšem zpravidla jednou za 2 

roky je v organizaci provedena kontrola hospodaření orgány zřizovatele. Ředitelé domovů 

zpracovávají kaţdoročně Zprávu o hospodaření za daný rok a také Výroční zprávu. 

Projednávání obou těchto dokumentů je realizováno za účasti ředitele organizace a orgánů 

zřizovatele (zpravidla vedoucího odboru školství a náměstka hejtmana, dalšími odbornými 

pracovníky). 

Fundraisingové aktivity nejsou většinou dopředu plánované, vychází z aktuálních 

potřeb organizace a z příleţitostí.  Plánování probíhá pouze u opakovaných akcí (typu 

Zahradní slavnost, vánoční besídky) a letních pobytů dětí. Získáváním těchto prostředků 

není v dětských domovech v Libereckém kraji organizaci pověřená ţádná stálá osoba, 

která by to měla stanovena v náplni práce zpravidla se fundraisingu věnuje ředitel, nebo 

jím pověřený pracovník. Výjimku tvoří zaměstnanci v dětském domově v Jablonném 

v Podještědí, kteří za účelem fundraisingu zaloţili občanské sdruţení Snílek, jehoţ 

prostřednictvím získávají jak přímé sponzorské dary od komerčních forem, tak také granty 

nadací. 

Graf č. 1. Hospodaření s výnosy Dětského domova Frýdlant v roce 2008. 

 

Zdroj: Závěrečná zpráva o činnosti organizace Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková 

organizace, za rok 2008. 

 

Donorům nejsou zasílány celkové zprávy o čerpání darů, pouze jsou-li tyto zprávy 

vyţadovány při uzavírání darovacích či nadačních smluv. Zde je pak jasně stanoven rozsah 
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v dětském domově Frýdlant, které je v ostatních zařízeních velmi podobné, neboť vychází 

ze stejných směrnic, poţadavků zřizovatele i podobného způsobu práce. 

Oprávněnost a kontrola hospodaření s finančními prostředky podléhá mechanismu, 

který je stanovený ve vnitřních směrnicích organizace. Základní kontrolu provádí ředitel, 

který podepisuje a schvaluje veškeré faktury před zaplacením, podepisuje vyúčtování 

pokladních záloh a také čerpání peněz z pokladny. Spolu s ředitelem provádí podepisování 

faktur ještě hospodářka a účetní organizace. Při čerpání z pokladny je kromě podpisu 

ředitele potřeba ještě podpisu pokladní (hospodářka), účetní a zaměstnance, který peníze 

čerpá. O drobných nákupech a o nákupech jejichţ čerpání je z přidělených vnitřních 

rozpočtů, rozhodují odpovědní pracovníci sami. Čerpání vnitřních rozpočtů pravidelně 

sleduje účetní organizace, která provádí měsíční uzávěrky. Ředitel sleduje průběţné, 

měsíční čerpání. Za efektivitu nákupů odpovídá v první řadě hospodářka, která větší 

nákupy konzultuje s ředitelem. 

Organizace spravuje majetek zřizovatele, pro jeho správu má určená pravidla: 

- pravidelná (roční) inventarizace veškerého majetku 

- průběţná kontrola opotřebování a stavu majetku 

- operativní opravy a údrţba (podle finančních moţností) 

- jasně určenou hmotnou odpovědnost jednotlivých pracovníků 

Uvedená pravidla jsou zahrnuta ve vnitřní směrnici organizace. Organizace má vnitřní 

směrnici, která upravuje oběh účetních dokumentů a určuje základní pravidla pro čerpání 

rozpočtu. Chybí ovšem určení konkrétní odpovědnosti a jasného postupu při nákupech na 

rodinné skupiny (kdo za kým má jít). Tento postup je v organizaci stanoven pouze 

neformálně. (Vnitřní směrnice DD Frýdlant). 

Pravidelně pouţívaný je cash-flow, zejména při realizaci projektů, neboť financování 

formou záloh, které navíc mívají pravidelná zpoţdění, nutí realizátory projektu sledovat 

dostatek financí na realizaci projektu a jejich účelné vynakládání. Některé náklady lze 

odloţit (nákup výpočetní techniky), jiné nelze (mzdy pracovníků). Důvodem pro sledování 

toku finančních prostředků je také harmonogram aktivit projektu a z něho plynoucí 

etapizace souvisejících nákladů. 

Jiné dokumentace finančního řízení, jako například bussines plán, marketingový mix, 

analýza bodu zvratu se pouţívají pouze v případě podávání projektové ţádosti, je-li to 

relevantní. V běţném řízení tyto metody neuplatňuje ţádný z dětských domovů. V praxi 

nepouţívají ředitelé ani benchmarking, neboť je těţké dokázat stanovit relevantní body, 

podle kterých by se daly organizace porovnávat. 
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2.3.5 Význam realizace projektů v oblasti ústavní péče. 

Tak jako ve většině ostatních oblastí neziskového sektoru, i v ústavní péči je nutné 

hledat vícezdrojové financování činností. I kdyţ je chod dětských domovů v Libereckém 

kraji 100% řízen státem (respektive krajem), rozpočty přidělené zřizovatelem nestačí na 

pokrytí všech potřeb organizace. Nedostává se zejména na zajištění terapeutických sloţek 

práce s dětmi, málo peněz je i na vybavení a provoz organizací. Proto získává na větším 

významu také financování společných projektů ze Strukturálních fondů Evropské Unie.  

Pro realizaci důleţitých činností, aktivit v ústavní péči, spatřuji oblast projektů 

hrazených z Evropské Unie jako velkou příleţitost. Dětské domovy disponují z hlediska 

Evropského sociálního fondu velmi atraktivní cílovou skupinou. Nastavení operačních 

programů potom při posuzování ţádostí umoţní ţadatelům o práci s dětmi a mládeţí 

v ústavní výchově poměrně velkou šanci na úspěšnost. Dětské domovy se mohou opřít o 

dostatek zkušeností a odborných znalostí. Finance z unie mohou přinést nové pohledy na 

problematiku, vzdělávání zaměstnanců, nové způsoby práce – a to jak v přímé práci 

s klienty, tak například v řídícím mechanismu dětských domovů. Při zpracování projektové 

ţádosti i při jeho realizaci musí vedoucí pracovníci domovů pracovat s moderními 

metodami řízení, jako jsou například logický rámec, cash-flow, SWOT analýza.  

Další přínos pro vedoucí pracovníky uvádí Svozilová: „Jedním z důvodů úspěchu 

projektového managamentu jako varianty obecných řídících postupů je znalost a schopnost 

aplikovat metodologie, dokázat správně analyzovat výchozí podmínky pro generování 

rychlých a účinných rozhodnutí, dokázat koordinovat projektové práce i kontrolovat 

skutečný postup projektu vůči jeho původnímu plánu.― (SVOZILOVÁ Alena, 2006 str. 

18). Uvedená citace ukazuje na přínos realizace projektů a s tím souvisejících metod řízení 

pro chod organizací a rozvoj jejich manaţerů. Způsob řízení projektu je postaven na 

modernějších metodách, maticových systémech řízení. V ústavní péči převládá spíše 

liniový systém (ředitel – zástupce- pedagogové).  Společná realizace projektu pro více 

organizací, na více úrovních (ředitelé, pedagogičtí pracovníci) předpokládá vysokou míru 

kooperace, přenos od funkčního řízení (vedoucí naplánuje činnost a kontroluje její plnění) 

k řízení procesu. Z hlediska řízení projektu i zde musí být jasně stanovená odpovědnost, 

v podmínkách této diplomové práce to je vedoucí projektu, tedy ředitel domova, který je 

realizátorem. Ten ovšem ve své roli k ostatním ředitelům nemůţe vystupovat jako 

nadřízený pracovník ale jako kolega. Jen těţko můţe řídit práci v jiných domovech (mají 

jiné podmínky, nemůţe překračovat kompetence ostatních ředitelů). Proto je pro realizaci 

změny forma projektu a tím i projektového řízení velmi vhodná. 
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Nastavení projektů k plnění indikátorů a jejich kontrola řídícími orgány umoţní 

provést opravdu zásadní změny, zejména je-li činnost projektů kontinuální, návazná. A 

právě návaznost projektů je jedno z hodnotících kritérií při posuzování jejich úspěšnosti ve 

schvalovacím procesu. Pokud se tedy podaří provázat více projektů navzájem, je to 

z hlediska účinnosti poţadované změny velmi podstatné! 

Přínosná můţe být i spolupráce ústavních zařízení a nestátních, neziskových 

organizací. Tato je v případě realizace projektů z ESF velmi častá - domovy dodají cílovou 

skupinu, přispějí k definování aktivit, neziskové organizace vlastní pohled z praxe, 

pracovníky, náplň aktivit, včetně jejich realizace. Mezi tyto projekty lze zařadit celou řadu 

– nejčastěji zaměřené na práci s dospívajícími dětmi (Equal – o.s. Člověk hledá člověka, 

projekty zaměřené na podporu mládeţe z ústavní péče o.s. Lata, Make a Connection – 

Nadace Terezy Maxové, Ţivot na nečisto - Můzy dětem, o.s. a další.). Časté jsou i projekty 

samotných dětských domovů, zaměřené například na psychosociální výcviky, na přípravu 

dospívajících děti k opuštění dětského domova (projekt Budoucnost pro Samuela, 

realizovaný DD Chomutov), na doplnění terapeutické sloţky v práci (častá je canis terapie 

či arteterapie). 

Lze tedy říci, ţe realizace projektů a s tím spojené nové metody řízení umoţňují 

rozvoj organizací v oblasti managamentu, i přinášejí nové metody práce s klienty, lze jimi 

eliminovat negativa ústavní péče a doplňovat činnost domovů zejména v práci s dětmi. 

 

2.3. Zahraniční modely péče o ohroţené děti. 
Mezi zahraničními modely péče o ohroţené děti lze najít širokou škálu forem 

pomoci, intervencí i různých systémů péče. V některých státech – zejména u těch, se 

kterými máme podobnou historickou, sociologickou a kulturní zkušenost převládá ústavní 

péče, tak jako u nás. V jiných zemích – zejména ve vyspělých státech západní a severní 

Evropy je rezidentní péče velmi redukovaná a péče probíhá v rodinném prostředí. 

Obdobný systém jako v ČR, s převahou ústavní péče najdeme na Slovensku, kde 

v minulosti vznikaly velké domovy pro 60 a více dětí, výjimkou nebyly ani ústavy pro 100 

– 200 dětí. V současné době je ovšem ústavní péče v transformačním procesu, který 

spočívá v přechodu dětských domovů z ministerstva školství pod ministerstvo sociálních 

věcí (tím tedy ke sjednocení rezidentní péče do gesce jednoho ministerstva), ve zmenšení 

dětských domovů (jedna aţ dvě skupiny po 8 dětech) a k jejich přiblíţení běţnému 

„domáckému― ţivotu (v domovech nejsou kuchařky, uklízečky, ale personální obsazení 

tvoří převáţně pracovníci v přímé práci s dětmi – pedagogové a hospodyňky, které s dětmi 
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zajišťují běţný chod domácnosti). Asi nejvýznamnějším momentem transformace ústavní 

péče na Slovensku je upřednostnění umístění dítěte do rodiny (vlastní širší, nebo 

profesionální pěstounské) před umístěním do dětského domova. V současné době (2010) je 

na Slovensku 8-9 tisíc dětí mimo své vlastní rodiny, z toho jich 4000 vyrůstá v dětských 

domovech. (DECKÁ, 2010). 

Profesionální pěstounská péče na Slovensku je propojena s péčí rezidentní. Je to 

vlastně forma ústavní výchovy, profesionální pěstouni jsou zaměstnanci dětských domovů, 

děti jsou vychovávány v jejich rodinách v blízkosti dětských domovů. Domov pěstounovi i 

dítěti poskytuje pomoc, je také garantem péče. Děti umísťované do této péče jsou zde na 

krátkou dobu, přechodnou, neţ se urovnají poměry v jejich vlastních rodinách, nebo neţ se 

pro ně najde vhodná trvalá pěstounská péče. 

Naproti tomu odlišný model péče o děti je prezentován ve Velké Británii, kde 

v minulosti došlo k velké redukci ústavů, dnes jiţ figurují pouze malé domovy pro 

specifické skupiny dětí. Velká část péče probíhá v profesionálních rodinách, které se dělí 

podle typu na rodiny pro krátkodobý pobyt (opět do té doby, neţ se stabilizuje situace 

v biologické rodině) a na profesionální rodiny pro dlouhodobý pobyt (zde je rozdíl proti 

Slovensku, kde tyto rodiny nejsou profesionální). Pěstouni jsou zaměstnanci agentury, 

která odpovídá za jejich přípravu i za kontrolu péče. V Británii je patrný výrazný akcent na 

pobyt dítěte v rodině. Do pěstounských rodin se umísťují i děti zdravotně handicapované 

(tedy takové, které jsou v ČR umístěné do ústavů sociální péče). Počet dětí v jedné rodině 

je maximálně tři děti, coţ poskytuje dostatek prostoru pro individuální práci s dětmi a 

řešení traumat, která děti mají. Důraz na komplexní řešení situace dětí mimo vlastní rodinu 

dokazuje orientace na skutečná traumata (poruchy attachmentu, důsledky zneuţívání, 

sociálního zanedbávání) za účasti široké škály zainteresovaných odborníků – sociálních 

pracovníků, pěstounů, supervizorů, zaměstnanců agentur garantujících pěstounskou péči, 

rodinných lékařů, učitelů školy a dalších osob. Tento poradní sbor se opakovaně schází 

k řešení problémům dítěte, tvoří individuální plán, který také kontroluje. Podobný model 

s akcentem na rodinné prostředí a eliminací rezidentní péče nabízí například Švédsko, 

Dánsko či ostatní severské země. 

I kdyţ se Ukrajina řadí mezi postkomunistické země, kde ústavní péče má velkou 

tradici, lze z Kyjevské oblasti představit moderní pojetí péče o ohroţené děti. Model, který 

představuje Centrum integrovaných sociálních sluţeb, podporuje právo všech dětí vyrůstat 

v rodině. Různé organizace – zpravidla nestátní, poskytují servis ohroţeným rodinám tak, 

aby k odebrání dítěte nemuselo dojít. Pro tuto preventivní činnost mají mechanismus tzv. 
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Gatekeepiengu, coţ je vlastně: „proces posuzování a plánování potřeb dětí a okolností, 

které by měly předcházet jejich přijetí do rezidenční péče―. (Integrované sociální sluţby 

pro ohroţené rodiny s dětmi - hlavní předpoklady prevence umísťování dětí do ústavní 

péče., 2008 str. 87). Do tohoto postupu je zapojen multidisciplinární team, který je sloţen 

ze zástupců angaţovaných neziskových organizací, zdravotnictví, sociální pracovníci. Tato 

takzvaná opatrovnická rada navrhuje opatření, která zainteresované strany mají udělat pro 

to, aby nedošlo k odebrání dítěte, případně navrhují soudu, zda odejmout rodičovská práva 

či nikoliv. Zároveň spolu s klesajícím počtem dětí umísťovaných do ústavní péče dochází 

ke změnám v organizaci dětských domovů, zmenšují se, pro umístění se preferují malé 

domovy (8 dětí), které tvoří samostatnou jednotku v běţné zástavbě města. 

Systém gatekeepingu, který slouţí ke sníţení počtu dětí v ústavní péči díky 

vybudování široké sítě sluţeb podporujících rodiny funguje také v Rakousku. Podle 

Ţurovičové je zde tento systém poskytován především neziskovými organizacemi, které 

jsou ovšem financované vládou. Mimo to, jsou v ústavní formě preferovány komunitní 

formy bydlení – byty v běţných domech, v nichţ ţije cca 5 dětí různého věku a kam 

dochází 2-3 vychovatelé. Dále se vytváří speciální socioterapeutické komunitní jednotky, 

pro práci s obtíţně vychovatelnými dětmi. V systému je zavedeno plánování péče o dítě 

v instituci v kaţdodenní praxi a pravidelná revize individuálního plánu nezávislým 

odborníkem. Trend sniţování dětí v ústavní péči můţe být také inspirací z Maďarska, kde 

se klade důraz na větší sociální práci s rodinami, jinak je systém ústavní péče velmi 

podobný našemu.  (ŢUROVIČOVÁ, 2008, str. 45). 

V uvedených modelech lze spatřit jeden významný prvek, který v našich 

podmínkách zatím stále absentuje. Tím je snaha eliminovat negativní stránky rezidentní 

péče, přesunout práci s ohroţenými dětmi více směrem k prevenci, k práci s rodinou neţ 

k řešení odebráním do ústavu. Kdyţ uţ k umístění dítěte mimo vlastní rodinu dojde, je 

v podstatně individuálnější péči, neţ v našich podmínkách – ať se jedná o profesionální 

pěstounskou péči, nebo o komunitní fromy ústavní péče. Tím vzniká i větší prosotor pro 

práci s handicapy, traumaty dětí. 

 

2.4. Jaké problémy mají děti, které v ústavní péči ţijí? 
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, Csc. uvádí: „Nepříznivé účinky ústavní výchovy na 

děti popisuje odborná literatura uţ zhruba 60 let. Mezi průkopníky tohoto výzkumu patří i 

čeští psychologové Z. Matějček a J. Langmeier, jejichţ stále vlivná, na konferenci 

několikrát zmiňovaná longitudinální studie byla zahájena v šedesátých letech minulého 
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století. Poslední domácí materiál potvrzující kriminogenní působení ústavní výchovy 

publikovalo nedávno Ministerstvo vnitra ČR. Nové zahraniční práce, které se opírají o 

sledování elektrické aktivity a o jiné metody sledování mozkových funkcí, ukazují, ţe 

dětem vyrůstajícím v deprivačním prostředí funguje mozek jinak neţ dětem vyrůstajícím v 

rodinách. Jejich mozek je méně aktivní a v některých oblastech – zejména v temporální 

části mozkové kůry – ve srovnání s dětmi vychovávanými v rodinách doslova zakrňuje. 

Děti vyrůstající v ústavech mají špatnou schopnost vciťovat se do druhých lidí, neorientují 

se dobře v mezilidských vztazích, často neumějí řešit konflikty bez agresivity, mají nízké 

sebehodnocení, hůře se orientují v morálních normách a v hodnotových dilematech. Proto 

jsou „úspěšnými― kandidáty na všechny myslitelné způsoby sociálního selhání od 

závislosti na drogách, přes kriminalitu, prostituci, neschopnost dosáhnout vyšších úrovní 

vzdělání, uplatnit se dobře na trhu práce, zaloţit si vlastní funkční rodinu, aţ po horší 

tělesné i duševní zdraví a celkově niţší kvalitu ţivota.― (MATOUŠEK, 2007, str. 4). 

 Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je porucha tzv. attachmentu, neboli 

schopnosti navazovat citová pouta, vztahy. Tato schopnost se vyvíjí u dětí jiţ od raného 

věku, podle některých autorů začíná dokonce v prenatálním období.  Teorie Attachmentu 

vznikla v průběhu 40. a 50. let dvacátého století, u jejího zrodu stál americký psycholog 

John Bowlby, který svým konceptem přimknutí (attachment) silně ovlivnil i jiné 

psychologické školy. Bowlby vyšel z darwinismu a freudismu. Od Freuda převzal důraz, 

ţe dítě je bytostí se silnými pudy, tyto pudy však vidí jinak neţ Freud, více darwinisticky: 

jako přizpůsobené miliony let přirozeného výběru k přeţití. Pudové jednání dle Bowlbyho 

zvyšuje šance dítěte na přeţití a tím základním je přimknutí k matce, které se projevuje pěti 

instinktivními reakcemi: krmením, úsměvem, mazlením, pláčem a následováním. 

Psychopatologii Bowlby odvozuje z poruch přimknutí v raném věku.  (BOWLBY, 2010). 

Termín Attachment pouţívá například Petra Vrtbovská v souvislosti s vývojovou 

psychologií jako termín výlučně pro citové pouto mezi dítětem a dospělým, který o něj 

pečuje. Jak uvádí: „Attachment je v tomto kontextu pojem, který vystihuje velmi 

komplexní blízkou vazbu mezi dítětem a matkou, popřípadě prvotním pečovatelem či 

mateřskou postavou. Attachment zahrnuje vzájemné pocity, porozumění, sdílení emocí, 

přijetí, trvalost a lásku. Tato vazba se vytváří v interakci s dospělým, který o dítě pečuje, a 

postupně se zvnitřňuje. Stává se vnitřní psychologickou bezpečnou základnou. Místem 

vnitřně zaţívaného bezpečí, které dítěti poskytuje rodičovská postava.― (VRTBOVSKÁ, 

2010, str. 17.) Attachment má pro vývoj člověka výjimečný význam, neboť skrze něj se 
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formuje jak citové proţívání člověka, jeho schopnost uzavírat další vztahy, tak také celou 

jeho osobnost. Jelikoţ osobnost člověka se formuje především v jeho raném vývoji, má 

rodičovský model, interakce mezi dítětem a rodičem velmi zásadní význam na sebepojetí a 

na projektování vnějšího světa. Petra Vrtbovská uvádí tyto příčiny:  „ Vyvíjecí se mozek 

zaţívá rané zkušenosti poprvé a vytváří podle těchto zkušeností základní vnitřní mapu 

záţitků, toho co je dobré a co děsivé, a jak se s tím vypořádat. Rodiče nebo pečovatelé jsou 

dominatními bytostmi a tvůrci prostředí, ve kterém malé dítě ţije, mají proto dominantní 

vliv na jeho vývoj. Rodiče nebo pečovatelé jsou jedinými primárními bytostmi pro dítě. 

Dítě je v tomto věku schopno připoutat se pouze k někomu, s kým tráví hodně času. Pokud 

je tento čas dobrý, nebo převáţně dobrý, dítě tuto zkušenost zaţívá jako hlavní pravdu a 

integruje dobrý a bezpečný svět a dobré sebe. Pokud je tento čas zlý, dítě má jen tuto 

zkušenost a integruje jako konečnou pravdu zlý svět a zlé já.―  (VRTBOVSKÁ, 2010, str. 

18). 

Mezi rizikové faktory, které ovlivňují rozvoj zdravého citového pouta 

(attachmentu) a které jsou zároveň časté v anamnéze dětí v ústavní péči, patří dle 

Vrbtovské například předporodní stres (například kdyţ matka si ubliţuje, nebo zaţívá 

domácí násilí), uţívání alkoholu a/nebo drog během těhotenství, zanedbávání, citové 

týrání, sexuální zneuţívání, fyzické týrání, domácí násilí, chudoba s ní spjaté sociální 

vyloučení, opuštění dítěte v raném věku, duševní onemocnění dítěte, rané umístění do 

ústavní péče. (VRTBOVSKÁ, 2010 str. 62). 

Velká část dětí v dětských domovech nevyrůstá od raného dětství v harmonickém 

prostředí vlastní rodiny. Část z nich je rodiči odloţena jiţ v porodnici a jsou umístěné 

v kojeneckém ústavu, pěstounská péče pro ně  z některých důvodů není moţná (zejména o 

děti romské, nebo zdravotně handicapované není dostatečný zájem). Další část dětí sice 

vyrůstá v původní rodině, ovšem v prostředí, které obsahuje málo podnětů, ambivalentní 

typy attachmentu, hádky a násilí spojené s alkoholismem rodičů a jejich sociálními 

návyky, případně moţnostmi. Do zařízení ústavní výchovy se dostávají ve školním věku, 

kdy se obvykle problémy v původní rodině eskalují, či v souvislosti se školní docházkou 

vyplouvají na povrch. 

„…attachment se vytváří od prvních okamţiků ţivota, podle některých autorů od 

posledního trimestru těhotenství. Tedy i během raného dětství v kontaktu s nejbliţšími 

osobami. Kolem pátého roku ţivota je jiţ ustálený a stává se významnou součástí vnitřního 
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pracovního modelu jedince. Podle něj se budou formovat všechny emocionální a sociální 

vztahy po celý ţivot.― (VRTBOVSKÁ, 2010 str. 31). 

Attachment se vlivem okolností můţe rozvíjet více směry.  Mimo tzv. jistého 

attachmentu, který je charakterizován bezpečným citovým poutem, se můţe u dítěte 

vlivem okolností – absencí pečovatelů, jejich častým střídáním, druhem reakce na chování 

dítěte rozvinout některý z dalších typů: Rozporuplný, úzkostný typ - typické jsou úzkostné 

reakce, pečovatel se chová k dítěti podle své nálady a děti jsou pak nejsité. Pro vyhýbavý 

typ je častá citová nepřítomnost pečovatelů, která vede k ingorování vztahů ze strany 

dítěte, dezorganizovaný – dezorientovaný typ, popisovaný s niţším prahem odolnosti vůči 

stresu, přítomnost blízké osoby vzbuzuje negativní očekávání, obavy a poslední typem je 

tzv. žádný attachment, typický pro děti v ústavní výchově, kde se v jejich raném dětsví 

střídalo velké mnoţství pečovatelů a citové pouto neumí vytvořit v dostatečné hloubce, 

poutají se nahodile a krátkodobě. (.VRTBOVSKÁ, 2010 str. 29). Tento poslední typ je pro 

naši cílovou skupinu charakteristický, ve starším věku se u nich na jeho základě rozvíjí 

citová plochost, vztahy navazují sice jakoby lehko, ale bez hloubky, často nejsou 

dostatečně empatické, mají narušené sociální vztahy.  

 Jakou souvislost má vliv attachmentu a náprava specifických poruch učení? Jak jiţ 

bylo uvedeno, správná schopnost attachmentu a potencionální vliv raného traumatu má 

vliv na osobnost dítěte, a to i v kognitivní stránce, myšlení, v schopnosti soustředit se. 

Mnoho projevů syndromu raného traumatického stavu je velmi podobná projevům 

syndromu ADHD.  

Attachment má vliv na motivaci dětí ke studiu, na jejich komunikaci s okolím. Důsledky 

poruchy attachmentu jsou tedy velmi podobné důsledkům specifických poruch učení, 

ADHD. 

 Problémy vzniklé rozvojem SPU mají zásadní vliv na školní úspěšnost dětí obecně, 

ovlivňují jejich sociální status ve třídě, mezi vrstevníky. Výběr povolání je zase ovlivněn 

mimo jiné také významně školní úspěšností a vnímáním sebe sama v kontextu společnosti 

– na to má vliv sociální status. Při nápravě poruch attachmentu se musí vycházet 

z podobných metod, jako při nápravě SPU, doplněných ještě o terapeutickou práci, 

zaměřenou na zpracování raného traumatu, traumatu spojených s odebráním z rodiny, 

s odmítnutím vlastních biologických rodičů. 
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V dětských domovech i přes potenciál profesionálního pedagogického zázemí 

vyrůstá jen malé procento dětí školně úspěšných. Z výzkumu realizovaného Nadací Terezy 

Maxové v rámci projektu Najdi svůj směr v roce 2004 v 17-ti dětských domovech ČR je 

patrný poměr dětí středoškoláků bez maturity a dětí středoškoláků s maturitou. 

Tabulka č. 1, Poměr dětí dle vzdělání, zdroj: závěrečná zpráva projektu Najdi svůj 

směr, Nadace Terezy Maxové, 2005. 

Počty dětí zařazených v projektu  

podle typu školy 

Dívek Chlapců CELKEM 

Předškoláci 8 11 19 

Základní škola 47 62 109 

Zvláštní škola 22 40 61 

Pomocná škola 4 4 8 

Střední odborné učiliště bez maturity 53 60 113 

Střední odborné učiliště s maturitou 4 0 4 

Střední odborná škola s maturitou 4 2 6 

Gymnázium 1 0 1 

Vyšší odborná škola 0 0 0 

Vysoká škola 0 0 0 

Jiný typ školy 4 5 9 

 

Údaje ze všech dětských domovů v ČR, prezentované v tomto výzkumu jsou 

následující: 

Do Základní školy chodilo 1224 dětí. Do Zvláštní školy (dnes speciální) chodilo 

846 dětí. Střední odborné učiliště (bez maturity)navštěvovalo 607 mladistvých. Na 

gymnázium chodilo 9 dětí. Obchodní akademii navštěvovalo 18 dětí, střední školu 

s maturitou – technických zaměření studovalo 3 dětí, pedagogickou školu navštěvovalo 9 

dětí, na vysoké škole studovalo 10 studentů. 

Je tedy vidět poměrně značný počet dětí zařazených do zvláštní školy a také poměr 

dětí v učňovském školství (607) oproti jiným středoškolákům (67). Lze konstatovat, ţe 

v dětských domovech je velký poměr dětí školně méně úspěšných, neţ je tomu ve 

většinové populaci – viz Graf č. 2. 
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Graf č. 2. Poměr studentů středních škol a učilišť v celé ČR ve školním roce 2007/2008. 

 

zdroj: MŠMT, Akční plán podpory odborného vzdělávání. 

Při velkém sociálním handicapu klientů dětských domovů (malé zázemí, velmi 

špatné bytové podmínky, ohroţenost sociální exkluzí) hraje úroveň vzdělání velkou roli 

v budoucím úspěšném zařazení dětí do ţivota po ukončení pobytu v dětském domově. 

Proč jsou děti z dětských domovů méně školně úspěšné?  

Velkou roli můţe v mnoha případech hrát fakt, ţe většinou pochází z nízkého 

socio-kulturního prostředí, které jim neposkytovalo dostatek podnětů jiţ od raného vývoje. 

Jistou roli můţe mít samozřejmě i genetická výbava dětí, kterou si od svých rodičů nesou. 

Také prostředí dětských domovů je i přes všechny změny, kterými ústavní péče 

v posledních letech prošla, v porovnání s běţnou rodinou péčí stále málo individuální a 

podnětné. O vlivu emocionálního proţívání na školní úspěšnost Vágnerová uvádí, ţe škola 

má vytvořen určitý soubor norem, které by děti měly respektovat a za jejichţ plnění jsou 

hodnoceny. Dítě, které se tomuto hodnocení nedokáţe přizpůsobit, bývá méně úspěšné, 

častěji negativně hodnocené a ve školním prostředí se cítí tak špatně, ţe se nemůţe učit na 

úrovni svých moţností a rozvíjet schopnosti. Důvodem pro nepřizpůsobení dítěte škole 

můţe být skutečnost, ţe jsou zatíţeny jinými problémy, jsou nejisté a úzkostné. 

(VÁGNEROVÁ 2003) 

Podle Vágnerové jsou problémy v oblasti citového proţívání odchylkou, která se 

často neprojevuje navenek, děti tak postiţené tedy neodporují školským normám v takové 

míře, aby provokovaly učitele, ale jejich výsledky vedou k hodnocení dítěte jako odlišného 

podivného.  
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Vágnerová dále uvádí ţe: „ Kaţdý jedninec má vrozenou dispozici k určitému 

tpůsobu emočního reagování….. Ale i emoční reagování lze ovlivnit učením, to znamená 

ţe se na něm podílejí různé zkušenosti, kterými člověk prošel a na základě svých 

vrozených dispozic nějak zpracoval.― (VÁGNEROVÁ, 2003 str. 6). O tom, ţe emoční 

proţívání dětí v dětských domovech je vţdy nějakým způsobem narušeno není pochyb. 

Tyto děti mají proţitá traumata spojená s nepodnětným prostředím v rodině, s umístěním 

v ústavní výchově a především s odebráním od svých vlastních rodičů. Tím jim jsou 

narušené jejich základní jistoty a sebehodnocení. Jestliţe do běţného ţivota rodiny – byť 

nefukční, zasáhne stát odebráním dítěte, dává tomuto dítěti jasný signál, ţe jeho rodiče 

nejsou z pohledu státu (čili obecných norem) dobrými rodiči. To můţe vést také k tomu, ţe 

dítě tento signál převede (byť většinou podvědomně) na sebe a vzhledem k propojení 

s biologickými rodiči (genetická výbava, sdílené normy, hodnoty) i samo sebe pak hodnotí 

jako špatné, méněcené, coţ má v důsledku výrazný vliv na emoční proţívání. Vágnerová 

k tomuto uvádí také, ţe: „Nadměrná bázlivost a tendence reagovat zvýšenými obavami 

můţe být důsledkem traumatických záţitků nebo déledobého působení kumulovaného 

stresu. Emoční zkušenost ovlivňuje interpretaci všech podnětů, které na nás působí― 

(VÁGNEROVÁ, 2003 str. 6).  

Proč má emoční proţívání takový vliv na školní úspěšnost? Příliš často v této 

podkapitole začínáte odstavec otázkou. Vágnerová uvádí, ţe emoce slouţí člověku uplatnit 

či naopak zamezit v uplatnění jeho schopností, dovedností a znalostí: „Aktuální emoční 

proţitek můţe být tak intenzivní, ţe bude např. výkon a chování dítěte ovlivňovat ve větší 

míře neţ jeho základní motivace (kterou můţe být potřeba nemít ve škole problémy). Dítě 

by chtělo uspět, ale citové napětí, tréma, úzkost a strach mu nedovolí svoje schopnosti 

vyuţít. Emoční rozlada můţe dítěti bránit uplatnit to, co se naučilo. Nadměrné obavy ze 

selhání a nejistota často vedou ke špatnému výkonu i tam, kde dítě nemá problémy se 

naučit.― (VÁGNEROVÁ, 2003 str. 6) V tom aby se dítě prosadilo, mu brání právě ona 

proţívaná nejistota a strach z dalšího selhání, raději volí jistotu v podobě pasivity, neţ 

riskování „dalšího― neúspěchu. Tím se ovšem můţe dostat do začarovaného kruhu, neboť 

vzhledem ke své pasivitě bývá také hůře hodnoceno učiteli, má horší postavení v kolektivu 

třídy a to vše má opět vliv na jeho sebehodnocení. 

Vágnerová dále uvádí: „emoční problémy, ať uţ jsou jakékoli, mohou ve škole 

nepříznivě ovlivňovat: 

- Sociální vztahy ke spoluţákům i k učitelům. 
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- Výkon dítěte a tudíţ i jeho prospěch – tyto děti podávají horší výkon, neţ 

by odpovídalo jejich moţnostem, mívají horší známky…― 

(VÁGNEROVÁ 2003 str. 7) 

K dalším projevům narušeného emocionálního proţívání patří podle Vágnerové 

také změny v oblasti chování, celkové úrovně aktivity, redukci spontaneity a zvýšenou 

sebekontrolou. Také se sniţuje tolerance k zátěţovým situacím, objevuje se ve zvýšené 

míře vyhýbavé chování nebo například nadměrná pečlivost, která funguje jako obranný 

mechanismus před nepříjemným napětím, vyvolaným obavami ze špatného hodnocení. 

(VÁGNEROVÁ, 2003 str. 28).  

Jak jiţ bylo uvedeno, v dětských domovech se také vyskytují děti, které mají 

diagnostikovány poruchy chování. U těchto dětí jsou problémy spojené se vzdělávacím 

procesem poměrně častý jevem. Z narušeného chování plynou také logicky i školní 

problémy, zejména tím, ţe děti, které poruchami chování trpí, nerespektují sociální normy 

– pravidla třídy, školy, chování k autoritám a podobně. Vágnerová k tomu uvádí: „Poruchy 

chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen 

respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. na úrovni svých 

rozumových schopností.―. (VÁGNEROVÁ, 2003 str. 34).  

Podle Zelinkové pak: „Poruchy v chování, které vznikají jako následek poruch 

učení, jsou nejčastěji podmíněny pocity méněcennosti, snahou zakrýt obtíţe, upozornit na 

sebe. Ovlivňují celou osobnost dítěte a následně se promítají do způsobu ţivota v rodině.― 

Etiologie poruch chování můţe být různá, od genetických dispozic, přes narušení či 

funkci struktury centrální nervové soustavy po vliv sociálních faktorů. Vágnerová také 

uvádí, ţe tento vliv bývá velmi významný a při jejich hodnocení musíme chápat 

souvislosti, které k jejich vzniku nebo rozvoji vedly. (VÁGNEROVÁ, 2003 str. 37). 

Vzhledem k tomu, ţe většina klientů dětských domovů pochází z nepodnětného prostředí, 

jsou traumatizováni faktem odebrání z rodinného prostředí, byli pod vlivem vrstevnických 

part, musíme i tento faktor brát při dalším práci s dětmi z dětských domovů velmi váţně. 

Vágnerová uvádí mezi moţnostmi nápravy také individuální speciálně pedagogickou práci. 

(VÁGNEROVÁ, 2003 stránky 63-64 

Podle výzkumu realizovaného Nadací Terezy Maxové je v dětských domovech 

podíl dětí, které mají diagnostikovány specifické poruchy učení nebo ADHD v závislosti 

na lokálním šetření mezi 30- 40% umístěných dětí. Ve společnosti je to 6-8 % dětí. 

(LABUSOVÁ, 2010). To je opravdu velký rozdíl. 
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Analýza ministerstva vnitra uvádí, ţe: „Z poznatků pracovníků zařízení pro výkon 

institucionální péče vyplývá, ţe se zhoršuje klientela zařízení – zvyšuje se počet dětí s 

diagnostikovanou psychiatrickou diagnózou, dětí s dědičnou dispozicí k asociálnímu 

jednání a dětí s neurologickým poškozením mozku―. (GJURIČOVÁ, 2004 str. 6)  

Mladí lidé odcházející z dětských domovů patří mezi skupiny obyvatelstva nejvíce 

ohroţené nezaměstnaností a dalšími sociálně patologickými jevy, které s tímto faktem 

souvisí (fluktuace, bezdomovectví, společensky rizikový ţivotní styl atd.). Jejich výchozí 

postavení při vstupu na trh práce je podstatně horší neţ u jejich vrstevníků z běţné 

populace.  Jaké jsou příčiny tohoto stavu? 

Děti vyrůstající v dětských domovech si sebou bohuţel uţ přinášejí do ţivota 

zvýšenou zdravotní zátěţ. Jak vyplývá z lékařských vyšetření, pouze asi polovina z těchto 

dětí má v raném věku neurologický nález v normě – tedy je u těchto dětí diagnostikovaná 

lehká mozková dysfunkce. (VEČERKA, 2001 str. 97). S tím často souvisí zvýšená nutnost 

odborné péče a k tomuto faktu by mělo být přihlíţeno při volbě výchovných metod i 

vzdělávacích forem.  

Toto vrozené znevýhodnění ovšem nejenţe není (jak je běţné v biologických 

rodinách) kompenzováno, ale tyto dispozice (či spíše nedispozice) jsou vlivem ţivota 

v ústavním prostředí dále prohlubovány. Prakticky všechny děti dlouhodobě vyrůstající 

v dětských domovech si do ţivota dále nesou některé následky psychické deprivace, které 

jsou vystaveny. Tyto negativní vlivy ústavní výchovy nejsou ve většině případů dány 

špatnou péčí výchovných pracovníků v těchto zařízeních, ale vyplývají za samotné 

podstaty kolektivní výchovy. Volbou vhodných forem a metod se dá částečně rozvinutí 

některých následků psychické deprivace předcházet, příp. znevýhodnění kompenzovat. 

Do vzdělávacího procesu tedy vstupují tyto děti jiţ znevýhodněny vůči valné 

většině svých spoluţáků. Mají např. menší slovní zásobu, horší vyjadřovací schopnosti, 

méně rozvinuté abstraktní pojmy, omezenější rozsah pozitivních ţivotních zkušeností. 

Řada z nich má problémy s jemnou motorikou, ale objevují se i další obtíţe.  

V průběhu školní docházky tyto problémy často spíše gradují, neţ by ustupovaly. 

Dětem chybí přirozená motivace i individuální přístup k řešení jejich konkrétních školních 

potřeb a problémů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci uvádí dokonce, 

ţe více neţ dvě třetiny dětí v ústavní výchově mělo ve sledovaném období (1998) ke 

vzdělávání negativní vztah. (VEČERKA, 2001 str. 97).  V závislosti na jejich osobnostní 

výbavě mohou tyto děti volit buď rezignaci na školní úspěch, nebo si pozornost vynucují 

neţádoucím chováním. Ke školnímu neúspěchu se potom přidávají výchovné problémy. 
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Jistou roli má i fakt, ţe děti školně neúspěšné jsou v kolektivu dětí vnímány také jako 

celkově neúspěšné, děti samotné pak tuto roli sociálně neúspěšného přejímají a identifikují 

se s ní i v dalších etapách a oblastech ţivota. 

Jen minimum dětí z dětských domovů končí základní školu s tak dobrými výsledky, 

aby jim umoţňovaly širší výběr středního vzdělání. V praxi je situace taková, ţe děti 

vyrůstající v dětských domovech dosáhnou v převáţné většině pouze relativně nízkého 

stupně vzdělání (střední odborná učiliště), které řada z nich ani nedokončí. Maturitu sloţí 

jen malé procento (1-4%) z nich a studenti vysokých škol tvoří naprostou výjimku v počtu 

několika jednotlivců. S ohledem na nízký stupeň vzdělání bývá zpravidla nalezené 

zaměstnání ne příliš dobře placené. Mohou se začít projevovat následky psychické 

deprivace – zhoršená komunikace, slabá motivace k práci atd. Vzhledem k malé představě 

o reálné situaci na trhu práce tito mladí lidé v takovém případě první zaměstnání snadno 

opouštějí v představě, ţe si najdou lepší. Následuje série krátkodobých zaměstnání (brigád 

apod.).  

Unikátní je především longitudinální studie prof.Langmeiera a prof.Matějčka. Od 

roku 1965 po více neţ 30 let sledovali několik skupin dětí (studii obdobné délky bychom 

obtíţně hledali i ve světovém měřítku). Celkem šlo o pět skupin dětí – děti z dětských 

domovů, děti z SOS vesniček, děti vyrůstajících v individuální pěstounské péči, děti 

narozené z nechtěných těhotenství a kontrolní skupinu dětí z běţné populace. Tato práce 

výrazně přispěla k tomu, ţe dnes uţ nikdo nezpochybňuje fakt, ţe děti vyrůstající 

v ústavních zařízeních jsou v řadě aspektů výrazně znevýhodněni.  

Jiţ od počátku 70. let začínají tedy přední čeští psychologové, lékaři a další 

odborníci poukazovat na závaţné následky, které sebou nese dlouhodobý pobyt a výchova 

v ústavním zařízení. Jak dokládají jejich dlouhodobá sledování, následky výchovy mimo 

rodinné prostředí negativně ovlivňují kvalitu ţivota těchto lidí ve všech směrech: 

 Jsou celkově výrazně hůře sociálně adaptováni. 

 Subjektivně jsou méně spokojeni se svým vlastním ţivotem. 

 Mají problémy v partnerských vztazích (opakované rozvody, nespokojenost 

v osobním ţivotě). 

 Jsou méně spokojení se svým zdravotním stavem – tělesným i duševním. 

 Asi jedna třetina se dostane (nebo opakovaně dostává) do konfliktu se zákonem. 

 Mají výrazně niţší vzdělání – (dle studie pouze 4-8%
.
 dětí z DD dosáhne 

maturity, oproti 30-40% v kontrolní skupině!) hůře se uplatňují na trhu práce, 

jsou častěji nezaměstnaní, zastávají méně kvalifikovaná a hůře placená místa. 
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(MATEJČEK, 1995) 

Všechny tyto jevy jsou následky psychické deprivace, jíţ byli vystaveni v dětství. 

Pozdní následky této psychické deprivace přetrvávají, jak jiţ bylo uvedeno, aţ do 

dospělosti a nelze tedy očekávat jejich samovolné vymizení se stoupajícím věkem. Jedinou 

cestou je pokus o předcházení některých těchto projevů psychické deprivace. 

Mezi nejzávěţnejší problémy dětí, které v ústavní péči jsou patří zaţité trauma, 

spojené s odmítnutím či odebráním od vlastních rodičů,  velká část dětí má 

diagnostikovány psecifickém poruchy učení či ADHD, děti mají malou motivaci k učení. 

Také se zvyšuje počet dětí s psychiatrickými diagnozami a s neurologickým poškozením 

mozku (LMD). 

Jedním z faktorů, které budou  hrát roli v budoucím dospělém ţivotě dětí z ústavní 

péče je jejich kvalifikace a schopnost jí vyuţít v pracovním procesu. Úroveň vzdělání bude 

pro tyto děti významná. Terapeutické působení proto musí být mimo jiné zaměřeno právě 

na práci se specifickými poruchami učení, attechmantu, vlivu ADHD. 
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3. Popis stavu v dětských domovech před zahájením implementace 

změny.  Popis cílů změny. 

 

3.1. Stav v dětských domovech před zahájením změny v Libereckém kraji. 
Pro řadu dětských domovů je bohuţel stále problémem získání dostatečného počtu 

kvalitních kvalifikovaných pracovníků. Prvním důvodem je náročnost práce v kombinaci s 

nízkým platovým ohodnocením. Tak jako v celém českém vzdělávacím systému i 

v ústavních zařízeních se potýkáme s naprostým nedostatkem muţů v těchto profesích 

(učitelé vychovatelé). Podle výročních zpráv za rok 2010, v dětských domovech 

v Libereckém kraji pracuje na pozicích pedagogických pracovníků z celkového počtu70-ti 

pouze 12 muţů, včetně 6-ti ředitelů. Muţské vzory často zastoupené pouze ředitelem 

domova chybí dětem z dětských domovů o to víc, ţe nemají moţnost si tento nedostatek 

kompenzovat v rodinném prostředí. Druhým důvodem bývá někdy prostá geografická 

poloha některých zařízení. Do odlehlejších dětských domovů se špatnou  dopravní 

obsluţností se také hůře shání kvalifikovaný personál. O práci v těchto domovech se 

většinou zajímají pouze uchazeči z blízkého okolí, kteří zase nemají vţdy potřebnou 

kvalifikaci. Z domovů uvedených v projektu leţí 2 domovy na periférii (Krompach a Dubá 

– Deštná).  Z celkových 63 pedagogických pracovníků ve všech sedmi dětských domovech 

libereckého kraje je vysokoškolsky vzdělaných pouze 22, zbytek má střední pedagogickou 

školu. 

V dětských domovech chybí pedagog, případně speciální pedagog, který by se 

zaměřil na vyrovnávání nerovných příleţitostí v oblasti vzdělávání. Většina dětských 

domovů spolupracuje s externím psychologem, který dle potřeby vyšetří děti, příp. 

konzultuje výchovné problémy. Z dalších odborníků dětské domovy vyuţívají v podstatě 

pouze sluţeb logopeda či psychiatra a to ještě v omezené míře. 

V Libereckém kraji se v současné době nenachází instituce, která by se 

systematicky zabývala prevencí sociálního znevýhodnění a prevencí kriminality a sociálně 

patologických jevů dětí a mladých lidí ţijících v dětských domovech.  V omezené míře 

jsou sociální programy pro skupiny obyvatel ohroţených vyloučením z ekonomických a 

sociálních vazeb v obci nabízené v České Lípě a Liberci.  

 V kaţdém ze 7 dětských domovů existují problémy s personálním zajištěním 

pedagogické práce, v domovech chybí adekvátně vzdělaní speciální pedagogové a domovy 

nemají dostatek finančních prostředků na jejich externí zajištění. 
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Velká část dětí je léčena psychiatricky (na ambulantní péči dochází 49 dětí, tj. 25% 

ze všech dětských domovech Libereckého kraje). 

V uvedených domovech je také nedostatečná individuální péče – 1 pedagog má na 

starosti skupinu 8 – 12 dětí S těmito musí obstarat jak školní povinnosti, tak i běţné 

záleţitosti denního reţimu (příprava svačin, večeří, hygienu), také volný čas dětí. Školní 

prospěch dětí je velmi slabý, téměř polovinu tvoří ţáci speciálních škol a studentů 

středních škol (s maturitou) je v uvedených 8 domovech pouze 9 z celkového počtu 

středoškoláků. V dětských domovech zapojených do projektu je vysoké procento dětí, 

které vyţadují speciální péči - například v dětském domově Semily je z celkových 16 ti 

dětí 9 dětí, které mají diagnostikovány syndrom ADHD, případně jsou na hranici lehké 

mozkové retardace, jedno dítě má diagnostikovaný autismus, v dětském domově Frýdlant 

je z celkového počtu 32 dětí 18 dětí, které mají diagnostikován syndrom ADHD, případně 

silné specifické poruchy učení, také 1 dítě lehký autismus, v dětském domově Jablonné 

v Podještědí je z 48 dětí 20 dětí, které mají podobné problémy diagnostikovány, v Dubé-

Deštné dokonce téměř 50% dětí. (zdroj: výroční zprávy za rok 2010). Individuální práce 

s dětmi téměř neexistuje, natoţ pak zaloţená na odborných speciálně-pedagogických 

intervencích. 

Vzdělávání pracovníků v dětských domovech je podle Zákona č. 563/2004  Sb. o 

pedagogických pracovnících povinné, nicméně realita zajištění provozu neumoţňuje běţné 

studium většímu počtu zaměstnanců. Speciálně pedagogické kurzy nabízí v omezené míře 

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje (20 programů pro období září- prosinec 2010, 

z toho ovšem pouze 5, které souvisejí s potřebami domovů, tak jak jsou popsány 

v analýze), nebo národní Institut pro další vzdělávání (zde jsou tématicky blízké 3 

programy z 28), Ve všech těchto případech se nicméně jedná opět o kurzy placené, na 

které domovy nemají prostředky a také je problém se zajištěním sluţeb v době kurzů. 

Vesměs se jedná o kurzy teoretické, které nenaučí pedagogy jak konkrétně pracovat 

s dětmi, které mají syndrom ADHD, specifické poruchy učení, logopedické problémy. 

Dětské domovy nemají dostatek peněz na zaplacení sluţeb externího supervizora, který by 

pomáhal řešit kolektivu pedagogických pracovníků těţší individuální případy. 

Systematická supervize probíhá pouze v jednom domově. 

 Situace v oblasti bydlení a pracovního trhu je v regionech dětských domovů, které 

jsou předmětem této práce velmi špatná. V regionu Frýdlantska, Dubé, Jablonného (kde 

leţí i dětský domov Krompach) a Semil je velmi vysoká nezaměstnanost, pohybující se 

v okolí 12ti – 17ti procent. Pro pracovníky domovů je většinou téměř nemoţné zajistit 
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dětem bydlení, práci pak jen velmi obtíţně – a to ještě především dětem, kterým se podaří 

dosáhnout lepšího vzdělání. 

Celková situace dětí z dětských domovů je tedy při jejich odchodu do samostatného 

ţivota velmi nelehká a jiţ v průběhu školní docházky mají vzhledem ke svým vrstevníkům 

z rodin nerovné postavení. Domovům chybí finanční i odborné kapacity na zajištění 

dostatečné speciálně pedagogické péče, přičemţ velká většina dětí v ústavní péči má 

diagnostikovány specifické poruchy učení, ADHD, psychiatrické problémy či jiné 

individuální vzdělávací potřeby. 

3.2. Činnost nestátního neziskového sektoru v oblasti péči o děti v dětských 

domovech Libereckého kraje. 

Po roce 1989 se výrazně zvýšil zájem veřejnosti o problematiku dětí ţijících mimo 

vlastní rodinu. Lze říci, ţe se zvedla určitá vlna solidarity a vznikla řada nestátních 

organizací, které si vytkly za cíl pomáhat právě dětem z dětských domovů. Některé 

z těchto organizací působí celostátně, některé svojí činností podporují konkrétní dětský 

domov. 

V prvních letech se pomoc zaměřovala především na materiální stránku věci 

(technické vybavení, hračky). I díky této pomoci jsou dnes domovy vybaveny po této 

stránce poměrně velmi dobře. V další fázi se pomoc začala obracet i do dalších oblastí – 

především k zajištění relaxačních a ozdravných pobytů. Významným krokem bylo také 

zahájení činností organizací, které podporují přechod dětí do samostatného ţivota. A to 

například formou podpory přechodného bydlení (domy na půli cesty), či rozvojem 

klíčových kompetencí formou psychosociálního výcviku. V Libereckém kraji ovšem ţádná 

takováto organizace dlouhodobě nepůsobí, není zde ani funkční dům na půli cesty. 

Psychosociální výcviky dětem nabízí organizace jako je Nadace Terezy Maxové 

dětem, o.s. Člověk hledá člověka, o.s. Můzy dětem, v Dětském domově Krompach pak 

například Letní dům, o.s. Samotné dětské domovy v Libereckém kraji také tyto záţitkové 

výcviky pořádají. V roce 2010 se projektu s názvem Jak na ţivot účastnilo celkem 54 

dospívajících, v roce 2008 56 dospívajících a v roce 2006 70 dospívajících dětí. Lze tedy 

konstatovat, ţe v této oblasti mají mladí lidé v dětských domovech Libereckého kraje 

dostatečnou nabídku podpory.  
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3.3. Popis cílů změny. 

Z výše uvedeného textu je tedy patrné, ţe v domovech chybí individuální odborná 

péče, personál je poměrně málo kvalifikovaný, školní úspěšnost dětí v dětských domovech 

je malá. 

Proto poţadovanými cíli změny tedy je: 

- zvýšit školní úspěšnost dětí v ústavní péči, jakoţto jednoho z klíčových 

faktorů jejich budoucí ţivotní úspěšnosti. 

- Proškolit pedagogy v dětských domovech Libereckého kraje v oblasti 

speciální pedagogiky, nápravy specifických poruch učení, tak, aby po 

skončení projektu mohli samostatně odborně s dětmi pracovat. 

- Prostřednictvím speciálních pedagogů zavést individuální speciálně 

pedagogickou práci v dětských domovech Libereckého kraje, zaměřenou 

na zmírňování následků handicapů způsobených ADHD, specifickými 

poruchami učení či jinými individuálními vzdělávacími potřebami. 

- Zvýšit motivaci dětí v cílové skupině k učení. 

- Zavést v dětských domovech individuální plánování jako účinný nástroj 

speciálně pedagogické intervence, v oblasti nápravy handicapů 

způsobených ADHD, specifickými poruchami učení či jinými 

individuálními vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto plánování potom 

stanovit konkrétním dětem z cílové skupiny oblasti náprav, vycházející 

z diagnostiky pedagogicko-psychologické poradny. Odbornými 

intervencemi speciálních pedagogů a proškolených výchovných 

pracovníků dětských domovů dosáhnout pozitivní změny v hodnocení 

dané oblasti změny. 

 

Na základě cílů změny je formulována základní hypotéza, dílčí hypotézy, které pak 

stanoví konkrétní indikátory změny (uvedeny v praktické části). 

Hypotéza č. 1. 

Dlouhodobé, individuální působení speciálních pedagogů bude pozitivně působit na školní 

úspěšnost dětí.  

Dílčí hypotéza č. 1.1. 

Odbornými pedagogickými intervencemi se zlepší hodnocení dětí v předmětu, který 

s oblastí intervencí nejvíce souvisí.  

Dílčí hypotéza č. 1.2. 
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S vlivem individuální práce a zlepšujícím se prospěchem, se bude lepšit i motivace dětí ke 

studiu, učení. 

Dílčí hypotéza č. 1.3. 

Vlivem individuální péče se dětem zlepší školní prospěch. 

Dílčí hypotéza č. 1.4. 

Motivace děti k učení bude lepší u dětí mladšího školního věku, neţ u dětí staršího 

školního věku. 

 

3.4. Metodologie pedagogických intervencí. 

3.4.1Význam individuální práce s dětmi v ústavní výchově.  

Je tedy vidět, ţe v ústavní péči rostou poţadavky na individuální, speciálně 

pedagogickou péči. Při počtu 8 dětí na jednoho pedagoga, v souvislosti s mnoha 

administrativními a organizačními poţadavky na výkon profese vychovatele v dětském 

domově není v silách pedagogů domovů se dětem dostatečně individuálně věnovat jak 

v oblasti školní přípravy, tak i jiném, třeba i běţném kontaktu. 

O tom, ţe individuální pedagogická práce s dětmi v dětských domovech má velký 

význam hovoří i další odborné statě. Jednou z nich je i článek uvedený v časopisu 

Speciální pedagogika, který se zabývá prácí s romskými dětmi, které v dětských domovech 

tvoří významnou, v některých domovech dokonce majoritní skupinu dětí. Specifika romské 

etnické skupiny musí tvořit rámec individuální práce s dětmi v ústavní péči i proto, ţe 

velká většina z nich před svým umístěním ţila v původní rodině, přejala specifika svého 

etnika, která se odráţí i v jejich ţivotě v dětském domově, který je ovšem veden pedagogy 

v naprosté většině české národnosti. Specifika romské skupiny, ke kterým pedagogové 

v domovech musí přihlíţet, jsou podobná těm, se kterými pracují pedagogové přímo 

v terénu. Podle Vyziblové to jsou jazykové bariéry, které se mohou projevovat v oblastech 

gramatických (záměny předloţek, struktura vět), omezené slovní zásobě, slabšímu 

porozumění psanému textu, nedostatečné porozumění českému jazyku a další problémy, 

které mohou učitelé interpretovat mylně jako sníţení rozumových schopností dětí. Příčina 

těchto jevů nemusí být pouze jazyková, ale také například v oblasti odlišného ţivotního 

stylu, který sociálně slabé rodiny vedou. (VYZIBLOVÁ, 2009 stránky 30-31). 

V obecné rovině platí jistě i následující text: „Díky individuální pozornosti, které se 

dítěti při doučování dostává, mohou být odhaleny příčiny potíţí, jejichţ si učitelé při 

nejlepší vůli nemusí ve dvacetičlenné třídě všimnout―. (VYZIBLOVÁ 2009 str. 29). Toto 
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platí i v prostředí ústavní péče, zejména při vědomí všech povinností, které pedagogičtí 

pracovníci dětských domovů v současné době mají. Vzdělaný speciální pedagog má nejen 

vědomosti, ale i čas, prostor a moţnost vyuţít vztah s dítětem k tomu, aby diagnostikoval 

příčiny školní neúspěšnosti, nebo například i psychické problémy, které děti mohou mít. 

Význam individuálního doučování je nejen v rovině zlepšení školní úspěšnosti, ale 

také v sebepojetí dítěte. Díky zlepšení školních výsledků, pozitivnímu hodnocení je moţné 

změnit i obraz dítěte v něm samém, na vnímání vlastního neúspěchu. V individuální práci 

mohou objevit úspěch, dobré výsledky, ocenění, mohou se dostat ze stereotypu špatných 

známek a negativního hodnocení. Vyziblová ovšem uvádí: „Problém u nich nastává tehdy, 

kdyţ mají pokroky, které v hodinách vykazují, přenést do prostředí školy, kde mají méně 

času i klidu, zvlášť pokud si podvědomě spojují školu s opakovanými neúspěchy.― 

(VYZIBLOVÁ, 2009 str. 36). I proto musí být práce speciálního pedagoga v dětském 

domově tedy dlouhodobá, zaloţená na trpělivosti, pozitivním oceňování a komunikaci 

s pracovníky školy. Význam individuálního přístupu podtrhuje i Serfontein: „Dítě, které 

trpí váţnými poruchami učení, se neobejde bez osobního „ rodičovského― přístupu 

pedagogů a jiných odborníků, kteří se na jeho léčbě podílejí….. Doučování má dítěti 

pomoci pracovat tak, aby pomocí dovedností které bez problémů ovládá, překonalo své 

těţkosti….Doučování většího počtu dětí najednou by postrádalo svou největší výhodu – 

individuálně zaměřenou pozornost pedagoga―. (SERFONTEIN, 1999 stránky 90-91) 

Zelinková k problematice náprav poruch učení uvádí, ţe je moţná i skupinová 

práce, ovšem její podstatou je individuální proces: „Zdůraznění individuality znamená, ţe 

postup je utvářen pro kaţdého jedince podle jeho aktuálního vývoje. To neznamená, ţe by 

reedukace v určitých oblastech nemohla probíhat formou skupinové práce, ovšem za 

předpokladu takové organizace, která umoţní cílenou práci s kaţdým dítětem. Ve skupině 

2-5 dětí na přibliţně stejné úrovni lze provádět většinu cvičení, pokud ţádné z dětí 

nenarušuje práci ostatních a nevyţaduje intenzivní pozornost učitele vzhledem 

k závaţnosti poruchy.― (ZELINKOVÁ, 2003, str. 74). V práci v dětských domovech by 

teoreticky mohla přijít do úvahy i výše uvedená varianta skupinové práce, ovšem jelikoţ 

v rámci projektu realizované změny existuje moţnost zaplatit individuální práci, která je 

efektivnější, bude dále popisována individuální forma. 
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3.4.2. Metodologie. 

 

 Při práci speciálních pedagogů jsme vycházeli z myšlenky, ţe nejúčinnější náprava 

se musí týkat nikoliv pouze správně volené techniky k jednotlivým poruchám učení, ale ţe 

musí jít více do hloubky, být komplexněji pojatá. Toto předpokládá realizaci specifických 

vzdělávacích kursů pro speciální pedagogy a výchovné pracovníky dětských domovů, kteří 

budou konečnými realizátory změny. Významné je i to, ţe pedagog, který se individuální 

práci věnuje, musí být dostatečně vzdělán a zároveň být empatický, citlivý, musí umět 

navázat s dětmi vztah a musí být otevřený novým přístupům. Výběr pracovníků a jejich 

vzdělávání proto musí být věnována maximální pozornost. 

 Nedílnou součástí práce speciálních pedagogů musí být i diagnostika specifických 

poruch učení (SPU), jejich klasifikace, etiologie a v návaznosti pak i návrh konkrétní 

terapie, která bude teamem pedagogických pracovníků vedena.  Samotná diagnostika je 

určena pro děti aţ ve školním věku, i kdyţ terapeutické zásahy jsou nejúčinnější od co 

nejranějšího věku. A to z důvodu, který uvádí Brigitte Sindelarová: „Diagnostika deficitů 

dílčích funkcí….v předškolním věku je obtíţná z toho důvodu, ţe rozvoj rozličných dílčích 

funkcí u jednotlivých dětí můţe vytvářet velmi různorodý a pestrý obraz. Výrazně 

disharmonický vývoj, například poruchy vývoje řeči nebo motoriky nebo globální poruchu 

vnímání můţeme odhalit jiţ mnohem dříve, neţli v předškolním věku. To však nejsou 

deficity dílčích funkcí v tom smyslu, jak my jim rozumíme. Vypracování jemné 

diagnostiky základních funkcí pro rané věkové stupně a předškolní věk je dosud neřešený 

úkol ―. (SINDELAROVA, 2007 str. 14).  

V rámci řízení změny to budou speciální pedagogové, kteří budou dětem diagnostikovat 

konkrétní druh poruchy, deficitu tak, aby v návaznosti na to mohli určit správný typu 

terapeutické nápravy, jejího vyhodnocování a volby dalších postupů. K tomu je jim třeba 

nabídnout i odbornou radu, konzultaci, vedení. Speciální pedagogové budou mít 

k dispozici konzultace u praktického odborníka – Mgr. Stanislavy Emmerlingové. 

3.4.3. Poruchy učení – tolerance a praktická doporučení. 

 

 Jedna z předních českých odbornic na nápravy specifických poruch učení a vlivů 

ADHD  Mgr. Stanislava Emmerlingová, shrnula svoji metodologii následovně: 

- většinu problémů nelze odstranit zvýšeným úsilím formou klasického učení (drilem), 

- nikdo nedělá chyby naschvál, 

- všechny ţáky s SPU nelze tolerovat stejným způsobem, 
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- je nutné zváţit, co a jak je nutné tolerovat, aby nedocházelo k demotivaci ţáka (stupeň         

   poruchy) – dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny, 

- slovní hodnocení (klasifikace) má největší význam při kaţdodenní práci (eliminace 

  stresu), nikoliv pouze na vysvědčení, 

- pomoc potřebují i děti bez diagnózy SPU (viz. Úmluva o právech dítěte), 

- pedagog můţe poradit a metodicky dítě vést, kaţdodenní nápravu by měli dělat rodiče 

  dítěte (to, co není moţné zvládnout při frontální práci ve škole). 

 Mgr. Emmerlingová propaguje velmi propracovaný model nápravy a tolerance 

specifických poruch učení, který má výsledky zejména díky svému intenzivnímu, 

kaţdodennímu cvičení s dítětem. Tím je dítěti mimo jiné dávána také dostatečná 

individuální podpora, zájem. Celý systém má dopodrobna metodicky propracovaný, není 

náročný na zaškolení pro kaţdodenní práci. 

 Při výuce čtení vyuţívá Emmerlingová multisenzorického přístupu a prvků tvořivé 

dramatiky – děti se učí číst pomocí hry a proţitku, pohybového a obrazného přepisu 

významu slov (pantomima, kreslení, modelování). V této souvislosti je pozornost 

věnována i těm typům slov, jejichţ význam si často čtenáři nedovedou pohotově vybavit, 

tj. předloţkám, spojkám, některým zájmenům pomocným slovesům. Uvedené činnosti 

zaměstnávají pravou mozkovou hemisféru. Tímto způsobem je moţné zintenzivnit činnost 

mozku při učení, a tedy zvýšit úspěšnost nápravy poruchy čtení. Tento způsob učení je 

vhodný pro všechny učební typy, většinu dětí baví a to hraje velkou roli při vnitřní 

motivaci k jakémukoliv učení. Pokud to okolnosti dovolují, je důraz kladen na vlastní 

aktivitu dítěte při zvládání jednotlivých čtenářských dovedností, na rozvíjení tvořivosti i na 

rozvíjení jazykového citu. Je známo, ţe tvořivá aktivita významně ovlivňuje moţnost 

zapamatování učeného i rozvoj inteligenčního potencionálu a ţe tvořivost můţeme 

systematicky rozvíjet i u ţáků s niţším nadáním. Proto se nemusíme bát činností, které se 

na první pohled jeví pro určitý okruh dětí jako obtíţné. Pokud si dítě neví s plněním úkolu 

rady, pracuje zpočátku pod vedením dospělého a teprve později přechází na samostatnou 

práci. Většina dětí pochopí, jak má dále pracovat.  

 Doporučená cvičení Emmerlingové pomáhají sekundárně rozvíjet sluchové, 

zrakové, intermodiální a seriální vnímání, odstraňovat některé dysortografické obtíţe, 

například nácvikem rozlišení krátké a dlouhé slabiky ve slově, nácvikem skladu a rozkladu 

slov sloţených. Podpůrně je vyuţito k nácviku čtenářských dovedností i motorické čtení. 

Předpokládá se, ţe dítě bude mít k dispozici skládací abecedu, bzučák, případně měkkou a 

tvrdou kostku, stírací tabulku, popřípadě dyslektickou tabulku, kterou můţe vyuţít ke 
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kontrole při psaní slov. Tempo práce by se mělo vţdy řídit výkonností dítěte. Při reedukaci 

nepospícháme, dopřejeme dítěti dostatek času na zvládnutí jednotlivých kroků nápravy. 

Pokud mu dělá určitý typ cvičení potíţe, vyuţijeme vlastní tvořivosti, cvičení obměníme a 

nezvládnuté dovednosti docvičíme. Rozhodně není vhodné přejít na čtení slov dříve, dokud 

nedojde k zafixování plynulého čtení otevřené slabiky. Je velká pravděpodobnost, ţe čtení 

začne děti bavit s prvními čtenářskými úspěchy. K tomu je zapotřebí, aby náprava 

probíhala v příjemné, radostné atmosféře. Doporučená motivace a připravená, humorně 

laděná cvičení by měla pomoci potřebnou pohodu vytvořit.(EMMERLINGOVÁ, 2006) 

3.4.4. Význam motivace. 

Individuální práce speciálních pedagogů by mohla mít velký vliv na motivaci dětí 

ke zlepšení školních výsledků, pokud se podaří vytvořit mezi pedagogem a dítětem pěkný 

vztah. Aby se tento vztah mohl vytvořit, musí být podloţen osobnostními předpoklady 

pedagoga i jeho vlastním angaţováním. Jak uvádí Vyziblová, důleţité pro vytvoření 

účinného vztahu mezi dítětem a lektorem, je také: „poznání dítěte, odhad jeho rozumových 

schopností,……., zájmů, nálad i obvyklých reakcí na určité situace.― (VYZIBLOVÁ ,2009 

str. 32).  

Vyziblová k tomu uvádí: „ Malé dítě se….neučí většinou vědomě pro to, aby 

později mělo přístup k vyššímu vzdělání nebo k zajímavé a lépe placené práci- tak daleko 

jeho perspektiva nesahá. Chce dostávat dobré známky často kvůli tomu, aby udělalo radost 

dospělým, na kterých mu záleţí.― (VYZIBLOVÁ, 2009 str. 33) 

Totéţ platí – a moţná i ve větší míře, pro doučování, práci speciálního pedagoga 

v mimoškolním čase. V čase, který většina vrstevníků tráví podle svého přání, v případě 

dětí z domovů ať zájmovými aktivitami, nebo jen spolu s partou kamarádů; chceme, aby 

dítě šlo a „učilo se―. Jedná-li se o dítě, které nemá z vlastní rodiny zaţité návyky domácí 

školní přípravy, je pro úspěch doučování motivace těchto dětí opravdu stěţejní. V tomto 

ohledu je osobnost pedagoga velice důleţitá, zejména jeho pozitivní motivace dítěte, 

chválení, oceňování, dávání dítěti najevo pocit vlastní důleţitosti a hodnoty. Pedagog musí 

v dítěti vzbuzovat důvěru, musí spolu otevřeně komunikovat, přijímat jej a respektovat. 

Vyziblová  k motivaci dětí uvádí: „Lektor by měl vystupovat jako tzv. pedagogický 

optimista – vidět na výkonech dítěte spíše to lepší a v případě neúspěchu zdůrazňovat 

moţnost změny. K získání důvěry je důleţité poskytovat dítěti určitou míru svobody 

v rozhodování―. (VYZIBLOVÁ, 2009 str. 34). Tuto svobodu je moţné dětem v doučování 

nabízet volbou pořadí úkolů, někdy i cestou jak úkolů dosáhnout, řazením přestávek a 
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tempem. Vhodné můţe být i nesoustředit se ihned na doučování, ale nejprve s dětmi 

navázat kontakt, například sdílením společných záţitků, povídáním o volném čase a 

zájmech dětí, o jejich radostech, obavách i strastech. Mimo podpory vztahu a tím i rozvoji 

motivace k učení můţe být toto povídání přínosem například při diagnostice rodinného 

zázemí nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv nejen na učení dítěte, ale i na rozvoj celé 

jeho osobnosti. Z hlediska motivace zejména menších dětí je pak vhodné zařadit plnění 

úkolů herní metodou, například dobrodruţnou hrou, kde se posouvají po splnění úkolů. 

V prostředí dětského domova lze jako motivační faktor uţít například i účast na 

atraktivních činnostech, které domov organizuje, nebo se jich účastní.  

Náprava specifických poruch učení či ADHD musí být zaměřena na celou 

osobnost, nejen na samotnou nápravu či techniky náprav. Motivace dítěte k učení, jeho 

aktivní zapojení do práce, do sebehodnocení vlastní práce a školních výsledků je klíčové 

pro dlouhodobý úspěch nápravy a v případě specifických poruch učení, ADHD či 

logopedických náprav je dlouhodobý přístup nutný. 

Při individuální práci je také důleţitá komunikace mezi speciálním pedagogem, 

ostatními pracovníky domovů a učiteli dětí ve školách. Tato komunikace je důleţitá 

například pro sladění pedagogických postupů, náprav, při odhalení diagnostiky různých 

poruch, případných psychických obtíţí dítěte, nebo jiných váţných faktorů, které mohou 

mít vliv na ţivot dítěte. Speciální pedagog můţe díky individuálnímu přístupu získat na 

dítě odlišný pohled, můţe zjistit příčiny různých problémů, naopak učitel či výchovný 

pracovník dětského domova zase vidí dítě v kolektivu, jak se chová v náročných situacích. 

Spolupráce těchto kolegů (včetně vedoucích pracovníků domovů) můţe být tedy ku 

prospěchu všem, především však dítěti samotnému, můţe být vyuţita při řešení situace 

dítěte například v rámci případové supervize, kazuistiky, či případové konference. 

 Neméně důleţité pro úspěšnost individuální práce je také prostředí, ve kterém tato 

činnost probíhá. Určitě by mělo poskytovat soukromí, klid i pozitivní atmosféru, 

s vyloučením rušivých elementů. Mělo by to být místo, kde se děti mohou nerušeně 

soustředit a kde se můţe pedagog věnovat pouze dítěti. Jako ideální se tedy jeví samostatná 

místnost, která slouţí pouze potřebám pedagoga a kterou si mohou „vyzdobit― výtvory 

dětí, pomůckami, případně výsledky činností. A vzhledem k pravděpodobnému zařazení 

atraktivnějších činností je vhodné, aby zde šlo zanechat i rozehrané hry či herní prvky. 

Velkou roli v individuálním přístupu speciálního pedagoga můţe mnohdy hrát i 

dodrţování pravidel, která jsou při práci nastavené. Děti z ústavní péče, zejména ty, které 

jsou umístěné jiţ jako starší a nejsou v ústavní péči dlouho, nemají zaţité plnění 
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povinností. Zpravidla pocházejí z prostředí, které nekladlo příliš systematické poţadavky 

na jejich výchovu a školní přípravu vůbec. Nastavení a dodrţování základních pravidel při 

individuálním doučování ve spojitosti s pozitivním kaţdodenním hodnocením a se vztahem 

k osobnosti speciálního pedagoga můţe vést i ke zvnitřnění pravidelné přípravy do školy, 

k plnění povinností se školou souvisejících. Mezi pravidla lze zařadit například dodrţování 

postupu při doučování, řazení přestávek, herních činností, hodnocení na závěr, dochvilnost 

a podobně.  

Kdy s individuální speciálně pedagogickou prací začít? Na otázku lze odpovídat 

v kontextu této práce jednak z pohledu věku dítěte, pak také z pohledu doby zařazení dítěte 

v ústavní péči. V kontextu věku je vhodné dítě zařadit do individuální práce hned 

v počátku školní docházky, základní diagnostika a s ní moţná spojená speciálně 

pedagogická práce je vhodná jiţ v předškolním věku. Podle věku a mentální vyspělosti pak 

volit vhodné pedagogické postupy. 

Z hlediska doby v ústavní péči je vhodné nechat dítěti adaptační období na poznání 

domova, vztahů. 

Efektů individuální práce speciálního pedagoga tedy můţe být více, od zlepšení 

školních výsledků, přes větší motivaci dítěte k plnění školních povinností, zlepšení 

komunikačních schopností dětí, rozvoji jeho osobnosti po vztahové stránce, po poskytnutí 

nových informací o dítěti celému pedagogickému kolektivu dětského domova. 

3.4.5. Individuální vzdělávací plán. 

Kaţdá odborná individuální práce s dětmi musí být zaloţena na pedagogické 

diagnostice a písemně stanoveném postupu. Problematiku individuálního vzdělávacího 

plánu (dále IVP) upravuje Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a 

studentů se speciálními potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Tato 

zákonná norma uvádí, co by měl IVP obsahovat, jsou to zejména: 

- Osobní údaje dítěte. 

- Závěry speciálně pedagogického vyšetření 

- Obsah, rozsah, průběh a způsob poskytování individuální péče, volbu 

pedagogických postupů, časové a obsahové rozvrţení učiva, způsob 

hodnocení a klasifikace. 

- Cíle speciálního vzdělávání (včetně způsobu motivace dítěte, stanovení i 

jeho cílů). 

- Způsob reedukace. 
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- Seznam potřebných pomůcek. 

- Případné uvedení dalších spolupracujících pedagogů, jiných osob. 

- Případné sníţení počtu dětí ve třídě. 

- Jmenovité uvedení pracovníka poradenského zařízení. 

- Předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků. 

- Podíl zákonných zástupců a ţáka na realizaci IVP. 

- Další důleţité údaje (doporučení rodičům, termíny dalších vyšetření). 

- Datum podpisu IVP a jeho časová platnost. 

- Podpisy vyučujících, zákonných zástupců. 

- Aktualizace IVP – v případě potřeby i v průběhu roku. 

IVP je vhodný zejména proto, ţe vychází z konkrétních moţností dítěte, z jeho 

aktuální situace, je podloţen odbornými znalostmi, zapojuje většinu odborníků z okolí 

dítěte i jeho rodiče do cílené změny. Podle Jucovičové je IVP: „.. vlastně forma dohody 

mezi vyučujícími dítěte, ….jeho zákonnými zástupci, případně ţákem…. o tom jakými 

formami, metodami práce a postupy všichni zúčastnění přispějí ke zlepšení a celkové 

optimalizaci situace ţáka.― (JUCOVIČOVÁ, 2009 str. 37). Mezi jeho výhody pak 

bezesporu patří i to, ţe se jedná o písemný dokument, který individuální péči formalizuje, 

můţe slouţit i jako podklad pro další práci s dítětem, pro školu. 

Jak Jucovičová dále uvádí: „Důleţitým předpokladem kvalitního IVP a jeho 

úspěšné realizace je vycházení z předpokladů, které jsou zdrojem všech podstatných a 

relevantních informací o dítěti. Je nutné vycházet z více zdrojů a vyhnout se tak 

případnému zkreslení a v důsledku i neobjektivnímu vnímání potřeb dítěte―. 

(JUCOVIČOVÁ,  2009 str. 13) Pro tvorbu IVP v podmínkách této diplomové práce to 

bude zejména pedagogická diagnostika odborných vychovatelů dětských domovů, učitelů 

dětí ze škol a především závěry z pedagogicko-psychologických vyšetření, které děti 

absolvovaly v odborných pracovištích – v pedagogicko-psychologických poradnách, 

dětských diagnostických ústavech. 

Při tvorbě IVP bude z důvodu úspěšné práce také vhodné dosáhnout aktivního 

zapojení dítěte do jeho přípravy i následné realizace.  Dle Jucovičové je vhodné, aby byly 

přesně vymezené povinnosti dítěte, mělo by se podílet na vyhodnocování plánu. 

(JUCOVIČOVÁ,, 2009 str. 35). 

Jaké problémy při realizaci IVP mohou vzniknout a jak se jim vyvarovat? 

Především je to ohroţení neaktivností zapojených osob. Můţe se stát, ţe například 

z důvodu časové zaneprázdněnosti dojde pouze k vypracování  IVP, ale ne jiţ k jeho 
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realizaci. IVP bude slouţit jako podklad pro získání finančních prostředků, ale individuální 

péče nebude realizována. Jucovičová také uvádí: „ K obdobné situaci dospějeme, pokud 

IVP obsahuje pouze formální, vágní a nekonkrétní doporučení…. .― (JUCOVIČOVÁ, 2009 

str. 37). 

Důleţitým předpokladem pro kvalitní realizaci IVP je jeho respektování všemi 

zúčastněnými, v našich podmínkách zejména speciálním pedagogem, ale také výchovnými 

pracovníky dětských domovů a jednotlivými učiteli dětí ve školách. Individuální práce 

speciálních pedagogů musí být podpořena i domácí přípravou, jako je vypracování 

domácích úkolů, příprava pomůcek, motivace dětí k práci „navíc―. A také zpětnou reakcí 

škol, pro speciální pedagogy budou důleţité informace učitelů, jak se dítě projevuje 

v kolektivu, zda se lepší v problematických oblastech, jak se vyvíjí klasifikace. 

Významné tedy bude pro speciální pedagogy pravidelně komunikovat jak 

s výchovnými pracovníky dětských domovů, tak s učiteli. Chodit do škol, účastnit se 

pedagogických rad, supervizí. V případě, ţe někteří učitelé nebudou o vypracování a 

hodnocení IVP jevit zájem, bude nutné je přesvědčit například zapojením kolegů či vedení 

škol a domovů. 
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4.  Praktická část – řízení změny, výzkum. 
 

4.1 Plán a popis realizace změny formou projektového řízení.  

 

4.1.1Přípravná fáze. 
Přípravná fáze začala vlastně jiţ při tvorbě projektové ţádosti, na jejímţ základním 

obsahu jsme se domlouvali s kolegy všech partnerských organizací. Předmětem 

společných schůzek bylo sladění obsahu aktivit, časový harmonogram, diagnostika cílové 

skupiny, diskuse o finanční i věcné udrţitelnosti změny po skončení realizace projektu. 

Po schválení projektové ţádosti jsme realizovali další schůzku, tentokráte 

zaměřenou na představení logického rámce a marketingového mixu, na nastavení pravidel 

výběru speciálních pedagogů a jiţ konkrétních dětí, na které bude změna působit. 

Finalizovali jsme náplň ekologických kursů, i kursů speciálně pedagogického 

vzdělávání, do jejichţ přípravy jsme zapojili i řadové zaměstnance dětských domovů - 

pedagogové před zahájením navrhovali témata, která byla do vzdělávacích seminářů 

zahrnuta – například práce s dětmi s potuchami chování, diagnostika specifických poruch 

učení, praktické ukázky náprav. 

V přípravné fázi probíhala výběrová řízení na pozice speciálních pedagogů, která 

byla postavené na popisu pracovní pozice, formulovanou realizačním teamem a řediteli 

domovů. Výběrových řízení se účastnili vedoucí projektu, manaţer, ředitel daného 

domova. 

 Také jsme specifikovali poţadavky na nákup vybavení, zejména kancelářské 

techniky, Pracovní pomůcky na speciálně pedagogické intervence jsme nakupovali aţ na 

základě poţadavků speciálních pedagogů. 

 Poslední část přípravné fáze byla věnována komunikaci s cílovými skupinami – 

projekt jsme představili pedagogickým pracovníkům a dětem, zdůvodnili jsme proč by 

podle našeho názoru měl být přínosný a co bude pro ně obnášet. 

4.1.2. Realizační fáze. 
 V rámci řízení změny jsme z důvodu posílení odborných kompetencí 

pedagogických pracovníků – tedy těch, kteří se budou na změně podílet v přímé práci 

s dětmi, realizovali cyklus seminářů, kaţdý v časové dotaci 4 hodin. Kursy byly zaměřené 

na: 

- tvorbu individuálního plánu, 

- speciálně pedagogickou diagnostiku, 
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- teoretickou problematiku zásadních faktorů, které ovlivňují vývoj dětí v ústavní výchově, 

včetně vzniku a rozvoji specifických poruch učení, ADHD,  

- metodologii a praktický nácvik odstraňování handicapů SPU a ADHD, 

- diagnostiku konkrétních ADHD a SPU. 

Kursy prošlo celkem 74 pracovníků dětských domovů, včetně všech speciálních 

pedagogů projektu. 

Forma kursu byla vedena dynamickou formou, tj. v malých skupinách, s diskusí, 

aktivním zapojením účastníků a s důrazem na uplatnitelnost v praxi. 

Kursy byly hodnoceny anonymními dotazníky, hodnocení probíhalo na škále 1-5, 

podobné školnímu hodnocení, hodnoceno byla odborná úroveň, přínos pro praxi, způsob 

vedení a realizace semináře, prostředí rozmístění, přestávky. Respondenti mohli volně 

doplnit konkrétní přínos, poţadavky na další témata, případný vzkaz lektorovi. Vzor 

dotazníku je uveden v příloze č. 5. 

Dotazníky byly graficky hodnoceny, celková hodnocení za seminář byly předávány 

jak lektorům, tak ředitelům domovů, byly také součástí monitorovacích zpráv projektu.  

 Realizace změny byla řízena směrnicí vydanou ředitelem DD Frýdlant – 

realizátorem projektu (viz příloha č. 4). Tato byla věnována výhradně k realizaci projektu. 

Směrnice přesně stanoví rozdělení odpovědnosti mezi členy realizačního teamu a pracovní 

postupy. Základní realizační team tvořili vedoucí projektu, věcný manaţer a finanční 

manaţer. Scházeli se jednou za měsíc na plánované schůzky, zaměřené na hodnocení 

projektu a plánování dalších aktivit.  

Širší team byl doplněn o supervizora a externího odborníka, který měl na starosti 

metodickou podporu, o zástupce partnerských organizací. Schůzky byly plánované jako 

čtvrtletní, případně dle potřeby – svolává vedoucí projektu. 

 Vedoucí projektu byl příkazce finančních a majetkových operací, provádí kontrolu 

pracovních výkazů, je přímo odpovědný za nastavení a monitoring individuálního 

vzdělávání. Prováděl kontrolu finančních operací.  

Manaţer byl odpovědný za publicitu projektu, za zpracování fotografií, průběţné 

vyhodnocování projektu, za monitoring na vzdělávacích seminářích a ekologickém 

vzdělávání, komunikoval s řediteli partnerských organizací, připravoval vzdělávací 

semináře a ekologické vzdělávání, zpracovával podklady k monitorovacím zprávám.  

Finanční manaţer byl odpovědný za vykonávání funkce účetní a mzdové účetní, 

správce rozpočtu. Měl na starosti archivaci účetních dokladů, podkladů pro mzdy, 

korespondenci projektu. Ve spolupráci s vedoucím projektu prováděl průběţné 
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vyhodnocování čerpání rozpočtu (měsíční rekapitulace), včetně provedení změn, 

připravoval podklady pro monitorovací zprávy i ţádosti o platbu. 

V obecných zásadách se realizace projektu řídila platnými ekonomickými 

směrnicemi příjemce, případně zřizovatele příjemce (například veřejné zakázky apod.). 

 

Změna byla řízena pomocí metod, uvedených v dokumentech: 

- Logický rámec. 

- Marketingová strategie. 

- Harmonogram aktivit. 

- Marketingový mix. 

- Matice řízení rizik. 

- Směrnice vymezující odpovědnost členů realizačního teamu. 

- Analýzu cílové skupiny. 

 

4.1.3. Logický rámec pro řízení změny formou projektu „Individuální speciálně 
pedagogická péče pro děti v dětských domovech Libereckého kraje“. 
 

Pro základní pochopení projektu jeho partnery a jako pomůcku při plánování a 

řízení projektu jsme vytvořili logický rámec - viz příloha č. 1. Logickým rámcem byl 

prezentován projekt u vedoucích pracovníků partnerských dětských domovů, také byl 

součástí projektové ţádosti. V rámci projektu jsme jej pouţívali při plánování aktivit a 

činností, zejména v přípravné fázi a v začátku realizace. Při schůzkách realizačního teamu 

byl výborným pomocníkem, zejména díky přehledné vizualizaci. V průběhu projektu jsme 

se v realizačním teamu k logickému rámci vraceli zejména z důvodu kontroly cílů projektu 

a připomenutí kontrolních mechanismů. 

Vzhledem k charakteru změny, která spočívala ve vstupování do jiţ existujících, 

samostatných organizací, bylo nutné se zaměřit na komunikaci – vysvětlit důleţitost, 

princip a cíle změny, a to na všech úrovních (od ředitelů, přes liniové manaţery/vedoucí 

pracovníky, speciální pedagogy po běţné, řadové zaměstnance). Logický rámec slouţil 

především pro vedoucí pracovníky. Na první schůzce realizačního teamu byl představen, , 

s vyuţitím powerpointové prezentace, ke které následoval výklad a diskuse. Tím došlo 

k pochopení celého projektu vedoucími pracovníky, k vyjasnění očekávání jednotlivých 

organizací a sladění se záměrem změny. 

 



63 

 

4.1.4. Marketingová strategie 
Posláním změny je usnadnit dětem a mladým lidem z dětských domovů 

v Libereckém kraji, ohroţených znevýhodněním v oblasti vzdělávání, na trhu práce, 

sociální exkluzí a mladým lidem ohroţených vznikem handicapů plynoucího z diagnostiky 

specifických poruch učení, ADHD, logopedických problémů, postiţením sociálně-

patologickými jevy (fluktuace, drogové závislosti, společensky rizikový ţivotní styl) 

začlenění do běţného ţivota a posílit tak jejich šanci na úspěch nejen ve školní úspěšnosti, 

ale i v pracovním uplatnění a v ţivotě.  

Hlavním strategickým cílem projektu, tedy stavem, kterého má být dosaţeno 

realizací projektu, je podpora a pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů 

ohroţených sociální exkluzí, podpora a pomoc mladým lidem opouštějícím zařízení 

s ústavní výchovou a prevence sociálně patologických jevů;  a z toho vyplývající zvýšení 

schopnosti mladých lidí z dětských domovů prosadit se na trhu práce a zvládat problémové 

a náročné ţivotní situace. Tento cíl projektu bude naplněn, pokud dojde ke splnění všech 

specifických cílů změny (Viz kapitola 3.3, popis cílů změny.)  

 Zvolené strategie představují postupy nebo činnosti, pomocí nichţ bude dosaţeno 

hlavního strategického cíle. U kaţdé strategie je sledován její přínos pro splnění hlavního 

cíle.  

Tabulka č.2: Schémata zvolená pro postup, který povede k dosaţení hlavních cílů: 

Zvolená strategie Termín, 

odpovědnost osob 

Přínos strategie 

Přípravná fáze 
Vytvoření realizačního 

týmu, rozdělení 

kompetencí, úkolů. 

Únor 2007 

Vedoucí projektu 

Manaţer, ředitelé 

Vytvoření předpokladů pro hladký 

průběh projektu, jeho návaznost. 

Výběr speciálních 

pedagogů, lektorů a 

supervizorů. 

Březen 2007 

Vedoucí, manaţer, 

ředitelé 

Zajištění kvalifikovaných odborníků pro 

individuální práci s dětmi, pro výuku pc 

dovedností a jazyků, pro supervizi a 

speciálně pedagogické kurzy  

Příprava náplně kurzů. Březen, duben 07 

Vedoucí, manaţer, 

ředitelé, 

ped.pracovníci. 

Vytvoření kvalitní a zajímavé náplně 

jednotlivých kurzů. 

Příprava ekologických 

pobytů 

Červen 2007-01-

08 vedoucí, 

manaţer, lektoři. 

Vytvoření kvalitního ekologického 

programu. 

Nákup pc techniky pro 

realizační team. 

Červen 2007 

Vedoucí projektu 

Realizační team má vytvořeny technické 

podmínky pro činnost, komunikaci. 

Nákup pomůcek, materiálů Květen/Červen Pedagogové mají vytvořeny podmínky 
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na výuku. 2007 

Nabídkové řízení. 

Vedoucí projektu, 

manaţer projektu 

pro speciálně pedagogické intervence. 

Provozní fáze  

Individuální práce 

spec.pedagoga v dětských 

domovech, zaměřená na 

školní přípravu, motivaci 

k učení, zvýšení sociálních 

kompetencí, odstraňování 

důsledků handicapů 

(ADHD, 

soc.znevýhodnění, 

spec.poruchy učení, 

logopedie,..). 

Září 07 – červen 

2010. 

Spec.pedagogové 

Ředitelé 

Manaţer 

Vedoucí 

 

Zlepšení školní úspěšnosti dětí, jejich 

sociálního statusu v kolektivu, zvýšená 

schopnost získat lepší vzdělání a tím i 

lepší pracovní uplatnění. Odstraňování 

důsledků psychických, sociálních i 

biologických handicapů a prevence 

vzniku nových, tím opět vyšší šance na 

zlepšení školního prospěchu a sociálního 

statusu dětí. 

Pořádání kurzů speciální 

pedagogiky, psychologie, 

sociální práce – včetně 

praktických nácviků. 

Listopad 07 – 

červen 2010 

Manaţer projektu, 

vedoucí 

Zvýšená schopnost pedagogů dětských 

domovů pracovat s dětmi v budoucnu 

odborněji a individuálně. Tím i 

návaznost projektu. 

Uspořádání ekologických 

kursů pro děti z dětských 

domovů. 

Červenec 2008, 

červenec 2009. 

Manaţer. 

Zvýšená schopnost ekologického 

chování, třídění odpadů, odpovědného 

jednání ve vztahu ke společnosti. 

Supervize na pracovištích 

dětských domovů. 

Září 07 – červen 

2010 

Vedoucí projektu 

Manaţer. 

Příleţitost pro rozvoj sebereflexe, 

přinesení pohledu zvenčí na řešení 

náročných situací a problémů, prevence 

syndromu vyhoření, aktivní zapojení 

pracovníků do individuální práce 

s klienty (dětmi). 

Vyhodnocování aktivit 

ind.práce – sldování plnění 

individuálních plánů, 

hodnocení úspěšnosti. 

Vedoucí projektu, 

pedagogové. 

Sledování toho, zda jsou cíle změny 

dosahovány. 

Vyhodnocování kursů pro 

pedagogy pomocí 

dotazníků. 

Listopad 07 – 

červen 2010 

Manaţer projektu. 

Příleţitost k dosaţení cílených změn, 

doplnění kursů. 

Vyhodnocení zda jsou kursy dobře 

nastaveny. 

Vytvoření informační 

broţury o aktivitách celého 

projektu. 

1.etapa 

Duben/Červen 08 

2.etapa. 

Říjen 2009. 

Vedoucí projektu 

Manaţer projektu 

Přínosem má být informování laické i 

odborné veřejnosti o průběhu a způsobu 

realizace akce, za přispění obrazového 

materiálu (fotografií), vytvořených 

v průběhu jednotlivých aktivit. 

Vytvoření skript a 

metodiky pro dětské 

domovy. 

 

Duben /Červen 

2011 

Vedoucí projektu 

Otevřením další práce s dětmi v oblasti 

psychologické a speciálně pedagogické 

péče vzniknou nové poznatky, které 

bude účelné sesbírat a publikovat pro 

jejich další vyuţití a zúročení v praxi 

speciálních pedagogů pracujících v DD. 
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Jelikoţ bylo řízení změny realizováno prostřednictvím projektů, které byly 

financovány z Evropského sociálního fondu, bylo nutno dodrţet zásady monitorování 

poţadovaných poskytovatelem grantů, tedy řídícím orgánem Operačního programu Rozvoj 

lidských zdrojů (2007-2008) a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(2009-2010). Tyto monitorovací indikátory tvořily počty dětí a pedagogů, kterým byla 

podpora poskytnuta, počty nově vzniklých programů vzdělávání, počty podpořených 

organizací. Jedná se tedy o indikátory, které jsou nastaveny pouze kvalitativně. Z hlediska 

řízení projektu bylo náročné především sledování počtů zaměstnanců a dětí, kteří se 

účastnili vzdělávacích seminářů, byla jim určena pravidelná podpora. 

4.1.5. Časový harmonogram aktivit. 
Harmonogram projektu slouţil především jako kontrolní moment v plánovacích 

mechanismech. V průběhu realizace změny došlo třikrát k jeho přepracování, z důvodu 

posunu realizace vzdělávacích kursů. Uvedená tabulka v příloze č. 2 obsahuje sloučené 

harmonogramy obou projektů. Za harmonogram byl odpovědný vedoucí projektu, který 

následně úkoloval manaţery, případně partnery. Harmonogram aktivit byl také sledován 

kontrolním orgánem, změny musely být vţdy odsouhlaseny na základě zdůvodnění. 

4.1.6. Marketingový mix  
Konkrétní pracovní postupy, kterými byla změna realizována, upravuje 

marketingový mix, který také ukazuje na základní řídící mechanismy projektu. Tento 

marketingový mix byl součástí projektové ţádosti. 

Cílem tohoto dokumentu je vytvořit systém propojených marketingových nástrojů, 

který při realizaci projektu budou působit jako celek za účelem propagace projektu směrem 

k parterům i k jeho vyuţití v řízení realizačním teamem. Základními nástroji 

marketingového mixu, tzv. ―4 P― jsou product, price, promotion a place.  

Product (produkt):  

U projektů, kterými jsme řídili změnu, bylo produktem: 

a) soubor sluţeb, které budou v souvislosti s projektem poskytovány,  

b) hmotný produkt v podobě informační broţury a skripta.  

Ad a) Do souboru sluţeb, které vznikly realizací projektu, patří aktivity: 

individuální práce speciálních pedagogů, ekologické kursy, speciálně pedagogické kurzy a 

supervize.   
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Individuální práce speciálních pedagogů bude probíhat v rámci jednoho plného 

pracovního úvazku pro skupinu 10–15 ti dětí. Tento úvazek činí 22 hodin přímé 

pedagogické práce týdně a 18 hodin příprav. Celkem bude tedy zaměstnáno 8 pedagogů – 

v kaţdém domově po jednom, v DD Krompach dva.  

Speciálně pedagogické kurzy budou realizovány v rozsahu 5-ti hodin na jeden kurs, 

tématicky zaměřené na: diagnostiku specifických poruch učení, metodiku nápravy dle 

jednotlivých poruch, specifika práce s dětmi v ústavní výchově, tvorba individuálního 

plánu.  

 Probíhat budou pro všechny pracovníky dohromady, v jejich domovských 

organizacích. Velká část kurzů bude probíhat rozdělením pracovníků do workshopů, kde se 

budou učit praktické návody jak pracovat s dětmi, které mají specifické poruchy učení, 

logopedické problémy, trpí syndromem ADHD, jsou sociálně handicapovaní.  

Kursy ekologického vzdělávání budou probíhat formou intenzivních týdenních 

kursů, mimo sídlo domova – na ekologické farmě, v ekologickém středisku. 

Předpokládáme výběrové řízení na dodávku sluţby. 

Supervize bude probíhat na kaţdém pracovišti, kam bude dojíţdět externí 

supervizor, a to v rozsahu 5 hodin měsíčně. Tématem budou náročné situace plynoucí 

z projektu – především z práce pedagogických pracovníků, kteří si budou ověřovat 

zkušenosti a dovednosti nabité ze speciálně pedagogických kurzů v praxi. Jedná se tedy o 

případové, skupinové supervize. 

Ad b) Co se týče hmotného produktu, informační broţury, ta bude vytvořena 

z obrazového materiálu nasbíraného digitálními fotoaparáty po dobu trvání projektu. 

Metodické skriptum bude sestaveno a napsáno odborníky – supervizory a speciálními 

pedagogy podílejícími se na projektu. Odpovědnost za sestavení bude mít vedoucí 

projektu.  

V rámci projektu bude nakoupena počítačová technika, která po skončení projektu 

bude slouţit k aktivitám dětských domovů v rámci udrţitelnosti. 

Price (cena): 

Účastníci uvedených aktivit za účast v projektu nic platit nebudou. Všechny 

činnosti projektu a sluţby s nimi spojené jako je organizace aktivit, pronájem prostor, 

lektorské sluţby, materiál budou účastníkům kurzů 100 % dotovány z grantu, který projekt 
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získal prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (2007- 2008) a 

Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (2009-2012). 

Budou jim poskytovány zdarma na základě skutečnosti, ţe účastníci jsou svěřenci a 

zaměstnanci jednoho ze ţadatelských či partnerských dětských domovů. U zaměstnanců je 

dále důvodný předpoklad, ţe zvýšenou kvalitou práce přispějí k návaznosti projektu. 

Dětské domovy se budou na projektu finančně podílet zajištěním dopravy účastníků 

na kursy speciální pedagogiky a letní ekologický tábor. Také zajistí pedagogický doprovod 

na této akci. 

Promotion (propagace a komunikace): 

 Všechny akce projektu budou zdokumentovány v informační broţuře a zmíněny ve 

vytvořených skriptech. Broţuru i skripta budeme následně distribuovat v laické i odborné 

veřejnosti. Při zahájení aktivit zmíníme zdroj financování projektu, připravíme vlajky EU, 

ESF, MŠMT, OPVK aLK.  Na veškeré dokumentaci i v projektové korespondenci budeme 

uvádět logolink. O projektu budeme informovat na webových stránkách ţadatele a 

partnerských organizací. 

Před zahájením aktivit bude zveřejněna informace o projektu a o získání finanční 

podpory na jeho realizaci z ESF. Na závěr bude vydána hodnotící zpráva o výsledcích a 

opět s uvedením finanční podpory ESF. 

Při zahájení projektu bude vydána informační broţura, kterou budeme projekt a 

zdroje financování propagovat na akcích pro veřejnost, v odborné i laické veřejnosti. 

Na veškeré korespondenci, dokumentaci a písemných výstupech budeme uvádět loga 

poskytovatelů pomoci, informace vyvěsíme i v místech konání akcí. 

O projektu a způsobu financování budeme informovat partnerské organizace i další 

příjemce podpory, například na všech dokumentech a korespondenci s projektem 

související (objednávkové listy, výzvy, předání informačních a propagačních materiálů) 

Bude nastaven komunikační kanál – emailová konference, který bude slouţit všem 

členům realizačního teamu ke vzájemné komunikaci a výměně informací.  

Vymezení odpovědností bude písemně stanoveno směrnicí vydanou realizátorem 

projektu. 

Place (umístění): 

Sluţby poskytované prostřednictvím projektu se dostanou ke svým spotřebitelům 

přímou cestou. Svým dopadem zasáhnou celé území Libereckého kraje, neboť děti 

v dětských domovech mají takto stanovené bydliště a je pravděpodobnost, ţe po skončení 



68 

 

ústavní výchovy se do něj vrátí. Přímé umístění bude v obcích, ve kterých dětské domovy 

působí: Frýdlant, Jablonné v Podještědí, Semily, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, 

Krompach a Dubá. 

Aktivity projektu zdokumentované v informační broţuře a v metodickém skriptu 

budou umísťovány do dětských domovů, informačních center a jiných informačních bodů 

v Libereckém kraji a skripta nabídnuta a distribuována do středních, vyšších odborných a 

vysokých škol věnujícím se psychologii a pedagogice. Také budou nabídnuta dětským 

domovům a jiným ústavním zařízením v ČR v rámci jednání Výboru a členské schůze 

FICE (Federace dětských domovů ČR). 

4.1.7. Využití marketingového mixu v procesu řízení změny. 
Pro realizační team měl marketingový mix význam v rámci běţného řízení, ke 

koordinaci aktivit, činností. Při pracovních schůzkách se členové teamu k němu vraceli, 

diskutovali nad plněním uvedených aktivit, slouţil tedy i k opakovanému promýšlení 

rozhodnutí teamu jak vést činnosti. V rámci realizace změny měl úkolu také jako plán 

publicity. 

Byl odprezentován vedoucím projektu pedagogickým pracovníkům ve všech sedmi 

partnerských domovech, a to za účelem představení projektu, komunikace změny. Tento 

časově náročný úkol byl nutný pro její pochopení cílů projektu, změny i řadovými 

pracovníky. Pro ně bylo nutné vysvětlit, proč se mají vzdělávat v oblasti plánovaných 

pedagogických intervencí, čeho lze dosáhnout.  Hlubší poznání ovšem přinesly aţ samotné 

vzdělávací semináře, které vedl externí odborník a v rámci kterých mohli sami poznat 

opravdový význam a účel pedagogických intervencí. 

4.1.8. Řízení rizik projektu. 
V rámci přípravné fáze změny byla vypracována Matice rizik, kterou jsme chtěli 

reagovat na moţná ohroţení cílené změny (viz příloha č. 3). Matice měla uvedeny jak 

popis hrozícího rizika, tak způsob jeho řešení a také odpovědnost některého z členů 

realizačního teamu za řešení. 

Vztahy v matici byly zpracovány do směrnice (viz příloha č. 4), která písemně 

určovala odpovědnosti a komunikační toky mezi zaměstnanci projektu. 

 

Jaké byly skutečné problémy spojené s realizací změny? 

 V některých partnerských domovech docházelo k fluktuaci pracovníků, 

k odchodu těch, kteří jiţ prošli vzdělávacím kursem. Problém jsme u 
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nových pracovníků řešili důrazem na odbornou supervizi a výměnou 

zkušeností od jiných kolegů. Důvody pro odchody byly zejména osobní – 

časová vytíţenost (aktivity probíhají v odpoledních hodinách), v jednom 

případě také špatný výběr pedagoga, který si nerozuměl s ředitelkou 

partnerského domova. Tyto zkušenosti jsme se snaţili zhodnotit v příštích 

výběrových řízeních. 

 Nepochopení cílů změny v jednom domově, práce speciálního pedagoga 

nahrazovala klasické doučování. Řešilo se vzděláváním pedagoga, 

odbornou supervizí, informačními schůzkami s ředitelem partnerského 

domova. 

 Nezájem většiny vychovatelů v jednom z partnerských domovů se aktivně 

účastnit školení a také pravidelné práce s dětmi. Tento problém se 

nepodařilo plně vyřešit, snaţili jsme s vychovateli více komunikovat, 

proběhly supervize zamřené na fungování teamu v partnerském domově, 

vzdělávací semináře. Zvýšili jsme míru kontroly v tomto domově, coţ vedlo 

k alespoň formálnímu zavedení poţadované metodiky výchovnými 

pracovníky. Cílené intervence tak v tomto domov provádí spíše jen 

speciální pedagog projektu, bez větší podpory výchovných pracovníků. 

 Jedním z problémů bylo i financování projektu prostřednictvím záloh. Toto 

nabíralo zpoţdění oproti původnímu harmonogramu čerpání, organizace to 

mohla řešit pouţitím vlastních zdrojů, ze kterých činnosti 

předfinancovávala, poté docházelo k přeúčtování přijaté dotace. 

 Dvakrát jsme předělávali rozpočet projektu, zejména z důvodu přesunu 

uspořených prostředků (cestovné, materiál) do jiných, exponovanějších 

kapitol (supervize, ekologické kursy). 

 Objevovali se také nepřesnosti v administrativě – museli jsme vracet k 

přepracování výkazy pedagogů, formuláře k vyúčtování cestovného a také 

některé individuální plány. 

 Změny ve vedení partnerských domovů – řešilo se uţší spoluprací se 

speciálním pedagogem, častější návštěvy v zařízení. 

 Předávání informací o projektu od ředitelů směrem k jednotlivým 

zaměstnancům projektu i domovů. V projektu jsme vytiskli informační 

broţurky, které slouţily k propagaci projektu, ale distribuovali jsme je i jako 
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vnitřní informační materiál pro pedagogické pracovníky dětských domovů. 

V kaţdém domově jsme realizovali diskusi o cílech, metodách, 

harmonogramu a zdrojích projektu. 

  

4.2. Průběžné sledování procesu změny. 

4.2.1 Průběžné hodnocení z pohledu cílů, obsahu změny.  
Jako základní nástroj průběţného hodnocení změny slouţilo vyhodnocování konkrétních 

aktivit.  

U aktivity vzdělávání pedagogických pracovníků to byly zpětnovazebné dotazníky 

(viz příloha č. 5), které zpracovával a graficky vyhodnocoval manaţer projektu, výsledky 

jsme přeposílali partnerům projektu i lektorům, slouţily také pro stanovení dalšího postupu 

(výběr témat, prostředí), i reflexi toho, zda je změna pedagogickými pracovníky vítaná, 

brána jako v praxi přínosná, či nikoliv. Dotazníky vyplňovali vţdy absolventi konkrétního 

kursu, a to anonymně. V důsledku toho hodnocení jsme doplnili například témata Šikana a 

Práce s dítětem s poruchami chování, které se ukázaly respondenty jako velmi ţádaná 

vzhledem k cílové skupině dětí. Reflexí bylo také doplnění tématu Diagnostiky 

specifických poruch učení o druhou část, a to na základě horšího hodnocení v dotazníku 

v oblasti praktického přínosu.  

Význam zpětné vazby se ukázal v okamţiku, kdy v jednom z partnerských domovů 

byly semináře hodnoceny sice jako odborně dobře vedené, ale bez přínosu k praxi. Protoţe 

ty stejné semináře v jiných zařízeních byly hodnoceny velmi dobře i v této oblasti, mohlo 

to ukazovat na nepochopení cíle a významu celé změny. Důsledkem této zpětné vazby byla 

snaha řídícího teamu projektu o komunikace s teamem pracovníků i s vedením domova, 

znovu představení projektu, jeho cílů. Setkání se účastnil také externí supervizor. Projekt 

byl v domově vnímán negativně, především z důvodu časové náročnosti pro vychovatele, 

kteří si doplňovali kvalifikaci studiem speciálních kursů a neměli čas, ani chuť se dále 

vzdělávat. Bohuţel, v tomto domově byla změna jen velmi těţko prosaditelná, byla 

postavena pouze na práci speciálního pedagoga, bez pomoci výchovných pracovníků. To 

vytváří riziko nepokračování intervencí, v případě odchodu speciálního pedagoga 

z domova a tak to bylo prezentováno řediteli domova, s tím, ţe tak ohroţeno naplnění cíle 

změny, jako trvalé intervence. Řešení je odborné práci s lidmi, například formou supervize. 

Ovšem tu si nepřeje ředitel zařízení. 
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Pro aktivitu pedagogických intervencí bylo hlavním nástrojem reflexe 

vyhodnocování individuálních plánů (jednou ročně) a především pak čtvrtletní hodnocení 

speciálních pedagogů.  Čtvrtletní hodnocení (viz kapitola 4.3.2.) bylo podkladem pro 

speciální pedagogy k vyhodnocování zvolených intervencí, ke zváţení eliminace jiných, 

externích vlivů (například psychická deprivace, vliv kontaktů s rodinami dětí aj.). Speciální 

pedagogové toho hodnocení zasílali vedoucímu projektu, který je zpracovával graficky a 

předkládal na schůzkách realizačního teamu partnerům, opět z důvodu komunikace změny, 

k získání přehledu o výsledcích pedagogických intervencí. 

Roční hodnocení individuálních plánů probíhalo za účasti dětí, které se i na 

hodnocení podílely. Mělo formu popisnou, vztahovalo se ke konkrétním úkolům, které 

byly obsaţené v individuálních plánech dětí, bylo tedy zaměřené na kvalitativní posun ve 

vývoji dětí. 

Průběţné hodnocení aktivit mělo při řízení změny velký význam zejména z pohledu 

udrţení poţadovaného cíle. V případech, kdy bylo hodnocení speciálního pedagoga bez 

vývoje, jsme realizovali schůzku v dané organizaci, za cílem zjistit proč tomu tak je. 

Schůzky se účastnil ředitel domova, speciální pedagog, vedoucí projektu, manaţer, 

pracovníci angaţovaní v práci s konkrétními dětmi a externí supervizor projektu. Schůzka 

byla vedena kazuistickou formou, kdy jsme hledali souvislosti mezi jednotlivými případy 

dětí v projektu angaţovaných. Výstupem schůzky bylo metodické vedení speciálního 

pedagoga externím odborníkem, za účelem posílení jeho vlastních kompetencí řešit 

pedagogické problematiky dětí. 

Jako nástroj reflexe, zpětné vazby pro pedagogické pracovníky i pro ředitele byla 

realizována supervize, která slouţila pedagogickým pracovníkům ke konzultaci kazuistik. 

Probíhala na kaţdém pracovišti, dle individuálních poţadavků a frekvence. V těch 

zařízeních, kde je jiţ realizována, nebo s ní mají zkušenosti, přispěla rychle k prosazení 

cílů změny mezi běţné pracovníky, pracovníci přicházeli s případy k řešení, učili se 

navzájem. Vytvářela prostředí pro účinnou sebereflexi. Naopak, v zařízení, kde nebyla 

vítaná ani managamentem, byl průběh supervize velmi těţký, k řešení kazuistik ani 

k prosazení cílů změny nedošlo. 

4.2.2. Průběžné hodnocení z pohledu formy změny - monitorovací zprávy. 
 

Jedním z důsledků realizace změny formou projektu byla povinnost zpracovávat 

monitorovací zprávy o projektu. Konkrétní odpovědnost měl vedoucí projektu, který 

úkoloval manaţery k přípravám konkrétních podkladů. Monitorovací zprávy projektů 
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z Evropského sociálního fondu mají předem stanovenou strukturu (viz příloha č. 6. – 3. 

Monitorovací zpráva), jejíţ součástí je mimo jiné popis a zhodnocení aktivit, problémy 

spojené s jejich realizací, plán dalších aktivit, publicita projektu, informace o změnách a 

monitorovacích indikátorech. 

Sestavení běţné monitorovací zprávy trvalo zhruba 3 – 4 pracovní dny, zejména 

z poţadavku tvorby kopií od všech listin – výkazů práce, prezenčních listin, cestovních 

příkazů, sestavení konečných indikátorů za monitorovací období. 

 Monitorovací zprávy slouţily také k porovnání s časovým harmonogramem 

realizace změny, který byl původně nastavený. V průběhu projektu byl harmonogram 

celkem třikrát přepracován, tyto změny musely být v monitorovacích zprávách jasně 

vysvětleny. 

Monitorovací zprávy jsme také pouţívaly jako nástroj komunikace, byly předávány 

všem partnerům.  

Součástí mohla být i ţádost o platbu, v tom případě se zpráva rozšiřovala o další 

poloţky a zejména o kopie všech účetních dokladů.  

Monitorovací zprávy byly pravidelně a velmi důsledně kontrolovány řídícím 

orgánem, jak v rámci věcného plnění, tak po stránce čerpání financí či administrativního 

dokládání realizace projektu. K dopracování zpráv docházelo zejména v důsledku 

administrativních nedostatků – špatně vyplněné cestovní příkazy, chybějící kopie dokladů, 

ale také i oblasti účetnictví – chybně zaúčtované poloţky, vedeny posléze jako neuznatelný 

náklad projektu. 

Lze shrnout, ţe forma realizace změny formou projektu, který byl podpořen 

z Evropského sociálního fondu, přináší pro příjemce podpory a řídící orgán změny 

značnou administrativní zátěţ. 

 

4.3. Analýza cílových skupiny, diskuse metodologických rizik.  

 

Před zahájením realizace projektu byla zpracována analýza cílových skupin, která 

vycházela z dat sebraných z terénu, jejímţ prostřednictvím byl získán obraz o 

poţadovaných typech intervencí v jednotlivých dětských domovech, zároveň bylo vyuţito 

jejích výsledků při výběrovém řízení na pozice speciálních pedagogů. Data byla sbírána 

prostřednictvím emailové komunikace s vedoucími pracovníky dětských domovů, kteří 

poskytovali data poţadovaná realizátorem projektu. 
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4.3.1. Definice cílové skupiny. 
Cílovou skupinu tvoří děti v dětských domovech Libereckého kraje, které mají 

diagnostikovány specifické poruchy učení, ADHD, logopedické vady nebo mají jiné 

individuální vzdělávací potřeby. Celkem je při zahájení zapojeno 95 dětí z partnerských 

dětských domovů:  Frýdlant, Jablonné v Podještědí, Dubá-Deštná, Česká Lípa, Krompach, 

Jablonec nad Nisou a Semily.  

Tabulka č. 2 

Počty dětí v projektu. 

   DD Počet dětí celkem z toho chlapců z toho dívek 

Dubá 10 7 3 

Krompach 11 6 5 

Lípa 17 11 6 

Jablonné 17 10 7 

Jablonec 15 5 10 

Semily 14 2 12 

Frýdlant 11 5 6 

Celkem 95 46 49 

Zdroj: prezenční listiny projektu. 

Graf č. 3. 

Rozdělení dětí dle pohlaví. 

 
 

Obě pohlaví byla v celé sílové skupině zastoupena přibliţně rovnoměrně (46 chlapců a 49 

dívek), přičemţ ale byly místní rozdíly, plynoucí spíše poměru dívek a chlapců v kaţdém 

domově.  Při výběru dětí do projektu nebylo pohlaví zohledňováno. 
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Tabulka č.3 

Struktura dětí podle specifických vzdělávacích potřeb byla následující. 

  počet dětí 
z toho 

SPU ADHD ADD 
porucha 

attachmentu logopedické ostatní 

Dubá 10 10 2 0 4 4  0 

Krompach 11 11 4 3 8 6  0 

Lípa 17 10 4 1 6 0 6 

Jablonné 17 15 3 0 3 5 3 

Jablonec 15 9 3 0 4 2 2 

Semily 14 8 3 1 2 1 2 

Frýdlant 11 11 4 0 4 2  0 

celkem 95 74 23 5 31 20 13 

Zdroj individuální plány dětí v projektu. 

 

Tabulka uvádí výskyt četnosti jednotlivých specifických vzdělávacích potřeb u dětí, 

na které byly pedagogické intervence zaměřené. Zpravidla docházelo ke kombinaci potřeb, 

nejčastěji SPU a ADHD, také v kombinaci s výskytem poruchy attachmentu, coţ ukazuje 

na závaţnost tohoto jevu u dětí v ústavní péči. 

 

Graf č. 4. 

Grafické znázornění rozdělení dle druhu specifických vzdělávacích potřeb dětí celkem. 

 

 
Zdroj: Individuální plány dětí.  

Je tedy vidět, ţe naprosto převaţovaly děti s diagnostikovanými poruchami učení, 

druhou významnou skupinou byly děti, u kterých byla diagnostikovaná porucha 

attachmentu. Metody pedagogické změny musely být tedy cílené především na tyto dvě 

skupiny poruch., stejně tak i návazné kursy pro pedagogické pracovníky dětských domovů.  
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Graf č. 5. 

Grafické znázornění rozdělení specifických vzdělávacích potřeb dětí dle jednotlivých 

dětských domovů: 

 

 
 

Z grafu č. 3 je vidět, ţe problematika práce s dětmi se specifickými vzdělávacími 

potřebami je ve všech sedmi domovech velmi podobná. Všude převaţují diagnostikované 

poruchy učení, doprovázené v kombinaci s ADHD a poruchou attachmentu. 

 

Tabulka č.4. 

Věkové sloţení dětí. 

DD 

Počet dětí 

celkem 

 věk 

předškolní 6-9 let 

10-13 

let 

14-16 

let 

Dubá 10 0 6 4 0 

Krompach 11 3 5 3 0 

Lípa 17 0 2 8 7 

Jablonné 17 0 10 5 2 

Jablonec 15 0 3 6 6 

Semily 14 1 4 6 3 

Frýdlant 11 2 4 5 0 

Celkem 95 6 34 37 18 

Zdroj: 3. Monitorovací zpráva. 
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Graf č. 6. 

Věkové sloţení dětí v projektu celkem. 

 

Je patrné, ţe největší skupiny dětí tvořily v mladším školním věku (6-9 let a 10- 13 

let). Tedy ve věku, kdy se problémy s důsledky poruch učení eskalují a je to příleţitost pro 

jejich nápravu. Malou skupinu dětí tvořily předškolní, u kterých byly činnosti zaměřené na 

prevenci a odstraňování například logopedických poruch. U dětí starších bylo nejčastější 

intervencí vyrovnávání se s psychickými problémy (hledání identity při dospívání, řešení 

důsledků poruch attachmentu), a také pomoc při zvládání těţkého učiva, zejména 

v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy. Uvedené údaje jsou z doby zahájení 

pedagogických intervencí. 

V souhrnu lze tedy říci, ţe první cílovou skupinu tvoří 95 dětí z ústavní péče, u 

všech jsou zpravidla v kombinaci diagnostikovány specifické vzdělávací potřeby, poměr 

zastoupení dívek a chlapců je přibliţně stejný, nejčastější věkovou skupinou z hlediska 

náprav specifických poruch učení tvořily děti v mladším školním věku, u dětí starších byly 

nejčastějšími oblastmi intervence psychologické aspekty dospívání – hledání identity, 

zpracování traumatu způsobeným odmítnutím vlastní rodinou, a to ve spojitosti s podporou 

v oblasti vzdělávání (příprava na přijímací řízení na střední školy). 

 

Druhou cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci dětských domovů, pro které 

byly realizovány vzdělávací kursy z oblasti speciální pedagogiky, psychologie zaměřený 

převáţně na specifické potřeby dětí, na praktickou výuku při odstraňování specifických 

poruch učení. 
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Tabulka č.5. Poměr muţů a ţen v projektu. 

DD Počet pedagogů z toho muţů z toho ţen 

Dubá 8 4 4 

Krompach 16 0 16 

Lípa 7 1 6 

Jablonné 14 1 13 

Jablonec 15 2 13 

Semily 5 1 4 

Frýdlant 9 0 9 

Celkem 74 9 65 

Zdroj: monitorovací zpráva projektu, prezenční listiny projektu. 

 

Graf č. 7. 

Počet pedagogů s VŠ a SŠ vzděláním, kteří prošli kursy speciálně pedagogického 

vzdělávání. 

 

 

Zdroj: Monitorovací zpráva projektu, prezenční listiny. 

Údaje uvedené v tabulce opět ukazují na opravdu malý počet pedagogů – muţů v dětských 

domovech. Z celkového počtu 9-ti jich ještě navíc 4 jsou ředitelé, kteří se kursů také 

účastnili, v přímé práci s dětmi je to pouze 5 muţů, z celkových 74, kteří kursy prošly. 

Poměr středoškoláků mezi pedagogy (76%) a vysokoškoláků (24%) a podtrhuje nutnost 

realizace speciálně pedagogických kursů, určených ke zvýšení kompetencí těchto 

pedagogů k práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Středoškolská 

kvalifikace nestačí na odbornou práci, a to ani pod vedením kvalifikovaného pedagoga. 
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4.3.2. Popis techniky výzkumu. 

Sběr dat z terénu probíhal prostřednictvím hodnocení vývoje individuálních plánů a 

sledování prospěchu dětí ve zvolených oblastech. Způsob hodnocení koresponduje 

s hodnocením prováděným v rámci jiţ uvedeného projektu nadace Terezy Maxové„Najdi 

svůj směr―, jehoţ odbornými garanty byli Doc. PhDr. Oldřich Matoušek a Mgr. Hana 

Pazlarová. 

Hodnocení probíhalo čtvrtletně a to jak ze strany učitelů ZŠ, tak speciálních 

pedagogů z dětských domovů a vychovatelů. Tím vznikl předpoklad omezení výzkumných 

šumů typu haló efektu, individuálního pohledu na dítě a dalších zkreslení. Kaţdé dítě tedy 

bylo hodnoceno 3 nezávislými hodnotiteli. Vţdy se porovnávaly výsledky dítěte s cíly 

výuky pro adekvátní třídu – tedy z rámcových vzdělávacích programů školy. Základními 

předměty byly český jazyk a matematika, další předměty doplnil speciální pedagog po 

konzultaci s třídním učitelem, dítětem a vychovatelem dětského domova. Důleţité pro 

zařazení předmětu byla konkrétní problematická oblast, její význam pro dítě, souvislost 

předmětu s potřebou i ve vztahu k budoucímu profesnímu uplatnění a moţnost posunu - 

pro sledování vývoje v průběhu roku. V těchto tzv. volitelných předmětech bylo podstatné 

sledovat vývoj, posun v souvislosti s motivací a individuální prací pedagoga. Maximální 

počet sledovaných předmětů byl 4. Samostatná poloţka je motivace. 

Níţe je ukázán vzor tabulky pro hodnocení. Kaţdý hodnotitel posuzoval dítě 

písmeny na škále A, B, C nebo D v závislosti na jeho aktuální úrovni na konci hodnotícího 

období, kterým bylo čtvrtletí. V tabulce je písmenu přiřazeno slovní hodnocení, které 

navazuje na plnění školních aktivit ve vztahu k učebním plánům školy.  

Volné kolonky doplňovali speciální pedagogové adekvátně podle stanovených 

individuálních plánů – některé děti měly například problémy s cizím jazykem, jiné 

s fyzikou, některé s dysgrafií. 

Tabulka č. 6. Vzor hodnocení školní úspěšnosti. 

 A B C D 

Čtení a 

porozumění 

přečtenému 

Čte v souladu s 

cíli výuky a 

rozumí textu. 

Čtení zvládá 

s obtíţemi, ale 

splňuje 

normované cíle, 

rozumí většině 

obsahu. 

Při čtení a 

rozumění má 

váţné potíţe. 

Čtení a 

rozumění 

neodpovídá 

cílům výuky. 

Počty Počítá 

v souladu s cíly  

výuky. 

Počty zvládá 

s obtíţemi, ale 

cíle výuky plní 

V počtech má 

váţné obtíţe. 

Počty 

neodpovídají 

cílům výuky. 

Motivace, 

vztah k učení 

Pracuje 

samostatně, je 

Pracuje 

samostatně, je 

Pracuje pod 

dohledem, je 

Odmítá 

samostatně 
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vnitřně 

motivován. 

Není nutná stála 

kontrola. 

motivován 

vnějšími 

pobídkami. 

Nutná kontrola. 

motivován 

vnějšími 

pobídkami. 

Nutná častá 

kontrola. 

pracovat, 

pracuje pouze 

pod dohledem.  

 

Při zpracování výzkumu jsme sledovali četnost výskytu hodnocení škály A aţ D u 

jednotlivých dětí a posléze dětských domovů v oblastech danými individuálními plány. 

V grafickém zpracování jsme sledovali vývoj v jednotlivých příbuzných oblastech 

(například psaní a dysgrafie, matematika a počty). Hodnocení je tedy zachyceno za 

jednotlivá období – čtvrtletí od září 2007, kdy se s pravidelnou prací začalo do června 

2010. Počet monitorovacích období je tedy 12.  

Data od hodnotitelů byla pomocí převodu na číselnou škálu A=1, B=2, C=3, D=4 

zprůměrována a po zaokrouhlení bylo číslu přiřazeno zpět konkrétní písmenko 

z původního hodnocení.  

Celkem bylo do výzkumu zahnuto 95 dětí ze 7 dětských domovů Libereckého 

kraje. 

4.3.3. Stanovení indikátorů změny. 
Dílčí hypotéza č. 1.1.: „Odbornými pedagogickými intervencemi se zlepší 

hodnocení dětí v předmětu, který s oblastí intervencí nejvíce souvisí.― Indikátory budou 

hodnocení písmeny, přiřazených ke slovnímu hodnocení na škále A-B-C-D, oblast 

hodnocení se bude vztahovat na předměty související s druhem pedagogických intervencí 

(a tedy i oblastí vzdělávacího handicapu). 

Dílčí hypotéza č. 1.2. „S vlivem individuální práce a zlepšujícím se prospěchem, se 

bude lepšit i motivace dětí ke studiu, učení.―. Indikátory budou hodnocení písmeny, 

přiřazených ke slovnímu hodnocení na škále A-B-C-D, oblast hodnocení se bude vztahovat 

k vývoji motivace dětí k učení v průběhu realizace změny. 

Dílčí hypotéza č. 1.3. „Vlivem individuální péče se dětem zlepší školní prospěch.―. 

Indikátory změny bude školní prospěch, sledovaný po čtvrtletí, který stanoví učitelé 

běţným školním hodnocením (také se stanovuje čtvrtletně, v návaznosti na rodičovské 

schůzky). 

Dílčí hypotéza č. 1.4. „Motivace děti k učení bude lepší u dětí mladšího školního 

věku, neţ u dětí staršího školního věku.― Indikátory budou hodnocení písmeny, 

přiřazených ke slovnímu hodnocení na škále A-B-C-D, oblast hodnocení se bude vztahovat 

k vývoji motivace dětí mladšího školního věku k učení v průběhu realizace změny. 
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4.3.4. Rizika zvoleného systému hodnocení. 

Základním nedostatkem je nemoţnost srovnat výsledky výzkumného vzorku 

s referenční skupinou. Běţná populace má jiný výchozí stav, neţ děti v ústavní péči. Jak jiţ 

bylo uvedeno v teoretické části, počet dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je 

v dětských domovech podstatně větší, neţ v běţné populaci jejich vrstevníků. Děti 

v ústavní péči mají svá psychická specifika, způsobené odmítnutím rodiny, poruchou 

attachmentu, psychickou deprivací, pobytem v ústavní péči. Tato specifika mají vliv na 

celé osobnosti děti a samozřejmě i na jejich školní úspěšnost, motivaci, kognitivní 

schopnosti. Srovnávání dětí z dětských domovů s dětmi z běţné populace proto musí být 

značně komplikované, nepřesné. 

Kaţdý domov má svá specifika – geografické (venkovský/městský), sloţení dětí 

(věkové, pohlavní, zastoupení minorit, odlišný výskyt specifických vzdělávacích potřeb), 

vzdělanost personálu, klima a atmosféru, způsob řízení, který se promítá i do způsobu 

pedagogické práce, probíhající či neprobíhající supervize a vzdělávání pedagogů). To vše 

vytváří velmi odlišné podmínky, které prosté srovnávání stejných intervencí velmi 

zkresluje. Navíc, podstatou poţadované změny jsou specifika pedagogických intervencí, 

zaloţených na individuálních plánech konkrétních dětí, kaţdého se svými rozdílnými 

problémy.  

Z uvedených důvodů proto bylo podstatou výzkumu kontinuální sledování jedné 

skupiny dětí v průběhu stanoveného období, na základě stejných kritérií (tedy u jednoho 

dítěte po celou dobu hodnocení). 

 Mezi rizikové faktory uvedeného výzkumu také patří také délka výzkumu, neboť 

v průběhu tří let docházelo k psychickému, biologickému i sociálnímu vývoji dětí ve 

výzkumném vzorku. Tento vývoj měl zajisté vliv i na sledované faktory školní úspěšnosti. 

Disman tento typ zkreslení nazývá zráním, které je dle něj typické pro dlouhodobé 

výzkumy zejména u těch skupin, které se vyvíjejí, dospívají. (1 str. str.43). Bez kontrolní 

skupiny ovšem přítomnost tohoto zkreslení odhalit nepůjde, zejména v oblasti hodnocení 

školní úspěšnosti, vztahující se ke konkrétním předmětům. Je k diskusi, zda by na 

přítomnost tohoto zkreslení mohl ukazovat odlišný vývoj v oblasti sledování motivace. Při 

interpretaci výsledků je nutno brát do úvahy vliv psychické deprivace, která se mohla u 

dětí ve sledovaném čase vyvíjet.  

Na výsledky výzkumu mohou působit také vnější příčiny. V některých domovech 

se části dětí dostalo psychologické intervence, terapeutické podpory, jiným ne.  Zlepšení 
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psychického stavu, zpracování faktu proč jsou v ústavní péči, mohlo mít vliv na motivaci 

ke vzdělávání, na rozvoj osobnosti a tím také na jevy hodnocené v rámci výzkumu. 

Naopak, prohlubující se psychická deprivace působila na sledované parametry negativně. 

Podobně jistě působil i kontakt dětí s jejich biologickou rodinou, který v průběhu tří let 

výzkumu procházel různými etapami a frekvencí. Pro objektivní hodnocení by bylo třeba 

opět sledovat kontrolní skupinu, případně také u experimentální skupiny to, zda na 

konkrétní děti bylo psychologicky či terapeuticky působeno, jak probíhal kontakt s rodinou 

a tyto data pak porovnávat s hodnocení průzkumu. Mezi vnější příčiny můţe patřit také 

rostoucí náročnost učiva v souvislosti s věkem, postupem do vyšších ročníků. 

Rizikem hodnocení je i zkreslení individuálním pohledem hodnotitele. Kaţdý 

z pedagogů můţe mít na dítě vlastní pohled, zprostředkovaný svými osobními proţitky. 

Hodnotitel v průběhu 3 let výzkumného šetření také projde vývojem, který můţe změnit 

jeho pohled na způsob hodnocení, na dítě a jeho vývoj, skutečné výkony. Disman tento typ 

nazývá Instrumentací, uvádí, ţe roli můţe hrát unavenost hodnotitele, jeho nové 

zkušenosti, tendence ke stereotypu v hodnocení. (1 stránky 43-44) Tomuto riziku bylo 

čeleno vzděláním hodnotitelů na téma haló efekt, vztahování hodnocení ke konkrétnímu, 

jasně definovanému cíly (rámcový vzdělávací program, cíly výuky na dané období), a 

kombinací hodnocení od třech nezávislých hodnotitelů. Jejich výsledky byly pak 

zprůměrovány, čímţ došlo mimo jiné k eliminaci extrémních hodnot, čili mohlo dojít k tzv. 

regresi k průměru. 

 

 

 

 

 

 

  



82 

 

4.4. Výsledky - grafické zpracování výsledků měření školní úspěšnosti 
dětí, hodnocení speciálních pedagogů, vychovatelů, učitelů. 

4.4.1. Stav indikátorů. 
Graf č. 8. Souhrn hodnocení v oblasti český jazyk. 

 
 

Komentář, interpretace grafu č. 8. 

V oblasti český jazyk bylo hodnoceno všech 95 dětí, z grafu je patrné postupné 

rozevírání pozitivních bodů A a B od negativnějších C a D, zvláště patrný je nárůst 

hodnocení A po celou dobu projektu. Mohlo by to znamenat úspěšnost pedagogických 

intervencí.  

 

Graf č. 9. 

Souhrnné hodnocení v oblasti matematika a počty. 
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Komentář, interpretace grafu č. 9. 

I v oblasti Matematika bylo hodnoceno všech 95 dětí z výzkumného vzorku. A i 

zde trvalý pokles hodnocení C a D můţe ukazovat na úspěšnost pedagogických intervencí, 

Vývoj hodnocení B a A spolu koresponduje zejména v pátém aţ osmém období, coţ by 

mohlo hovořit na přesun mezi těmito dvěma body na hodnotící škále. 

 

Graf č. 10. 

Souhrnné výsledky hodnocení v oblasti odborných předmětů. 

 
Interpretace grafu č. 10. 

Hodnocení v oblasti odborných předmětů se týkalo zejména starších dětí, které 

potřebovaly intervence například k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na střední 

školy, nebo měly slabší prospěch. Celkem to bylo 28 dětí. Součástí pedagogických 

intervencí byla i oblast identity, téma biologické rodiny, také psychologické a etopedické 

intervence.  

Velmi dobře je z grafu patrná korelace mezi hodnotami C a D, které ukazují 

postupný pokles. Na druhou stranu, vývoj v oblasti hodnocení B a A je nesourodý, 

s výkyvy. Můţe to ukazovat na náročnost předmětů a zejména pak na to, ţe na tyto děti 

bylo působeno právě v oblasti psychologické, s pro ně náročnými tématy. Zpracování 

například tématu opuštění rodiči je velmi obtíţné a otevírání těchto otázek můţe 

samozřejmě způsobit i dočasnou regresi v chování, učení, ve vývoji. 
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Graf č. 11. Souhrnné výsledky hodnocení v oblasti psaní, dysgrafie. 

 
 

Komentář, interpretace grafu č. 11. 

Hodnocení v oblasti psaní, souvisejících s nápravou dysgrafických poruch, se 

týkalo 34 dětí, které byly v mladším školním věku, respektive na počátku školní docházky. 

Výsledky šetření v této oblasti ukazují na velký nárůst hodnocení B a pozvolný a navíc jen 

málo četný nárůst A. Můţe to být dáno náročností náprav v této oblasti, dysgrafické 

poruchy patří mezi nejtěţší, souvisí mimo jiné se špatnou komunikací hemisfér a náprava 

je tudíţ více obtíţnější, musí být vedena více do hloubky, nezaměřovat se pouze na 

projevy. Ţe se tyto intervence dařily, ukazuje kontinuální úbytek hodnocení C a D po celou 

dobu výzkumu. 

 

Graf č. 12. Souhrnné výsledky v oblasti čtení. 
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Komentář, interpretace grafu č. 12. 

Také nápravy v oblasti dyslexie patří k poměrně obtíţně řešitelným, zejména 

z hlediska dlouhodobého působení za účelem dosaţení správného efektu. V grafickém 

zobrazení výsledků hodnocení je to podloţeno pozvolným nárůstem A, které akceleruje ke 

konci období, kde do jisté míry koreluje s úbytkem hodnocení B, také pomalým, avšak 

trvalým úbytkem hodnocení D. Hodnocení se účastnilo celek 35 dětí, opět převáţně ve 

věku na počátku školní docházky. 

Dílčí hypotéza č. 1.1: odbornými pedagogickými intervencemi se zlepší hodnocení 

dětí v předmětu, který s oblastí intervencí nejvíce souvisí, byla potvrzena. 

Graf č. 13. Souhrnné hodnocení školních známek v předmětu matematika. 

 

Graf č. 14. Souhrnné hodnocení známek v předmětu český jazyk. 
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Komentář, interpretace grafů č. 13 a 14. 

Grafy ukazují vývoj klasického školního hodnocení dětí v předmětech matematika 

a český jazyk, ke kterým se vztahovaly speciálně pedagogické intervence. Hodnocení 

sbírali speciální pedagogové od učitelů, po čtvrtletí. Sledování se účastnilo všech 95 dětí 

zahrnutých ve změně. 

 Četnost známek 4 a 5 má v obou předmětech sestupnou tendenci, naopak známky 1 

a 2 mají četnost vzestupnou. Známky okolo středu (3 a 2) jsou nejčastěji zastoupené.  

Dílčí hypotéza č. 1.3. „Vlivem individuální péče se dětem zlepší školní prospěch― se 

potvrdila. 

 

Graf č. 15. 

Souhrnné výsledky v oblasti motivace k učení, pozornosti. 

 

Komentář, interpretace grafu č. 15. 

Oblast pozornosti a motivace byla sledována u všech dětí, proto můţe mít tato 

oblast velkou vypovídající hodnotu. Je pro ni typický stálý nárůst písmene A po celou 

dobu projektu, pozvolný nárůst hodnocení B, které ovšem prudce klesá v třetím období. 

Můţe to být způsobeno prvotním nadšením dětí, přijetím individuální péče a jejím 

pozdějším nasycením. Pokles můţe být způsoben i tím, ţe pedagogické intervence 

probíhaly v době, kdy jiné děti tráví své volno, dochází na zájmové krouţky, nemusí se 

učit. Podstatný z hlediska řízené změny je trvalý pokles hodnocení C a D, který lze 

interpretovat jako zvyšující se motivace dětí k samostatné školní práci. 
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Dílčí hypotéza č. 1.2. „S vlivem individuální práce a zlepšujícím se prospěchem, se bude 

lepšit i motivace dětí ke studiu, učení― byla potvrzena. 

 

Graf. č. 16. Vývoj motivace u dětí mladšího školního věku. 

 
 

Komentář, interpretace grafu č. 16. 

Hodnocení se účastnilo celkem 34 dětí v mladším školním věku, při porovnání 

s údaji uvedenými v grafu č. 12 je patrný dynamičtější nárůst hodnocení A a B, coţ naši 

pracovní hypotézu potvrzuje. 

Dílčí hypotéza č. 1.4.: „Motivace děti k učení bude lepší u dětí mladšího školního 

věku, neţ u dětí staršího školního věku„ byla potvrzena. 

4.4.2. Interpretace celkových výsledků hodnocení. 

 

Souhrnně tedy můţeme říci, ţe v průběhu konání projektu došlo ke kvalitativnímu 

zlepšení hodnocení sledovaných jevů ve všech oblastech, nejčastější byl posun z kategorie 

C do B, velký nárůst má kategorie A především v oblastech čtení, českého jazyka a 

motivace u mladších dětí. 

V průběhu realizace projektu se kvalitativně lepšilo i klasické školní hodnocení, 

četnost známek 4 a 5 klesala, naopak 1 a 2 stoupala. To by mohlo ukazovat na fakt, ţe 

učitelé děti lépe hodnotí – ovšem není jisté, zda vlivem pedagogických intervencí, nebo 

vlivem toho, ţe vědí o speciální péči, která je dětem dávána a tudíţ je lépe vnímají. 

Při vědomí všech rizik výzkumné části (viz kapitola 4.3.3), je vzhledem k cílům 

projektu moţné konstatovat, ţe se základní záměr dařilo naplnit. Dílčí, pracovní hypotézy 
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byly potvrzeny. Hlavní hypotézu: „Dlouhodobé, individuální působení speciálních 

pedagogů bude pozitivně působit na školní úspěšnost dětí―, výzkum potvrdil. 

Děti získaly kvalitativně lepší vztah k učení a školním povinnostem, coţ vytváří 

solidní předpoklad pro jejich budoucí rozvoj. Podaří-li se na tyto intervence navázat i dále, 

budou tak vytvořeny podmínky k moţnému lepšímu ţivotnímu uplatnění dětí. Zejména 

díky lepšímu vzdělání získají šanci na lepší pracovní uplatnění, osobní aktivizaci k učení 

pak i lepší smysl pro plnění pracovních povinností a zlepšení schopnosti vést aktivní ţivot. 

Je vidět, ţe odborná a zejména individuální speciálně pedagogická práce s dětmi 

v dětských domovech má pro jejich další ţivot velké opodstatnění. 
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5. Závěr. 

 5.1. Celkové vyhodnocení procesu změny. 

 

Hlavní cíl změny – zlepšení školní úspěšnosti dětí se podařilo naplnit. Výsledky 

hodnocení speciálních pedagogů i školního hodnocení ukazují na zlepšenou školní 

úspěšnost. Je otázkou – vzhledem k rizikům výzkumu, nakolik je tato úspěšnost způsobena 

speciálně pedagogickými intervencemi. To při neexistující referenční skupině nebude 

moţné přesně určit. Nicméně, posun v oblasti hodnocení školními známkami je zřetelný, a 

pro děti v cílové skupině má velký význam. 

Druhý cíl, který predikuje trvalost změny, proškolení pedagogů v dětských 

domovech Libereckého kraje v oblasti speciální pedagogiky, nápravy specifických poruch 

učení, tak, aby po skončení projektu mohli samostatně odborně s dětmi pracovat, byl také 

naplněn. Hodnocení dotazníky ukazuje na sepjetí kursů s praxí a na vnímání důleţitosti 

speciálně pedagogických intervencí běţnými pedagogy vyjma jednoho z domovů. 

Speciální pedagogové pracovali a vzhledem k nutné udrţitelnosti (5 let po skončení 

realizace projektu) ještě budou v domovech speciálně pedagogické intervence vykonávat. 

Po tuto dobu by jiţ mělo dojít k zavedení dlouhodoběji přijaté změny. 

Výsledky výzkumu ukazují na zvýšenou motivaci dětí v cílové skupině k učení. 

Tím je dán předpoklad k dalšímu rozvoji vzdělávacích kompetencí dětí a tím i k získání 

vyšší kvalifikace. 

V dětských domovech bylo speciálními pedagogy zavedeno individuální plánování 

jako účinný nástroj speciálně pedagogické intervence, v oblasti nápravy handicapů 

způsobených ADHD, specifickými poruchami učení či jinými individuálními vzdělávacími 

potřebami. Na tvorbě a vyhodnocování plánů se podíleli i děti a pedagogičtí pracovníci 

dětských domovů, tím získali moţnost s tímto nástrojem pracovat, pro pedagogické 

pracovníky byl navíc připraven kurs s tématikou individuálního plánování. 

Jako zásadní se při realizaci změny ukázal proces komunikace. Jiţ v přípravné fázi 

bylo nutné cíle, metody a formy změny přestavit vedoucím zaměstnancům partnerských 

dětských domovů. Tito potom při řízení změny měli ve svých organizacích velký vliv na 

způsob její prezentace, přijetí. V případě, kdy došlo ke špatné prezentaci projektu a 

následnému nepochopení role speciálního pedagoga v pedagogických intervencích, 

pomohlo metodické vedení nezávislým externím odborníkem, který speciálního pedagoga 

doprovázel v přímé práci s dětmi i v teoretických základech. Důraz na komunikaci na 
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všech úrovních se při řízení změny objevoval neustále – i běţné řadové pracovníky bylo 

nutno chválit za jejich práci, vysvětlovat jim její význam. 

Proces změny byl dobře realizovatelný v těch zařízeních, které jiţ měli zkušenosti 

se supervizí. Je to z důvodu větší otevřenosti přijímat nové myšlenky, rozvinuté schopnosti 

reflektovat problémy i z jiného úhlu, z trvalé schopnosti se učit a přijímat aktivně nové 

poznatky. Supervize takovéto postoje podporuje, rozvíjí. Naopak, v jednom případě, který 

byl charakterizován malou otevřeností managamentu (ředitele) i personálu, byl problém 

zavést změnu tak, aby byla přijatá celým teamem a byl poloţen základ k jejímu trvalému 

působení. 

Otevřenost teamu také doprovázela chuť ke vzdělávání, k absolvování vzdělávacích 

seminářů. V některých organizacích byl počet pracovníků, kteří do kursů docházeli velmi 

malý. Kursy obecně byly přijímané velmi kladně, nejspíše i proto, ţe reagovali na 

poptávku speciálních pedagogů a byly připraveny praktickou, interaktivní formou. 

Pozitivní význam při přijímání změny měly i zlepšující se výsledky dětí ve školním 

vyučování, pedagogičtí pracovníci domovů viděli, ţe jejich práce má smysl, význam. 

Přijetí externích pracovníků – speciálních pedagogů, do jiţ zaběhlých kolektivů 

dětských domovů byl proces, který neprobíhal ve všech organizacích stejně, ovšem všude 

se objevila počáteční nedůvěra, místy aţ nepřijetí. Postupem času – díky komunikaci, 

vzdělávacím seminářům a pozitivnímu dopadu na výsledky dětí, došlo k přijetí speciálních 

pedagogů do všech domovů, tvořili nedílnou součást kolektivů – účastnili se 

pedagogických rad, supervizí, neformálních akcí s kolektivem i s dětmi. 
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5.2.  Návrhy na řešení problému, nároky na zřizovatele, úpravu legislativy,  

 

I kdyţ individuální činnost speciálního pedagoga nemůţe eliminovat všechna negativa 

systému ústavní péče v ČR, ovšem můţe po přechodnou dobu, neţ se systém podaří změnit 

(„deinstitucionalizovat―), výrazně ovlivnit ţivoty dětí, které v současných dětských 

domovech jsou. 

V této souvislosti je nutné zvýšit finanční prostředky na tzv. přímé náklady, tedy mzdy 

s tím, ţe tyto prostředky budou vázané na pracovní pozici speciálního pedagoga, na dobu 

přechodnou lez jistě vyuţít i jiných zdrojů, neţ jsou peníze státu – zejména prostředky 

Evropského sociálního fondu, nadací. Tento postup bude vyţadovat změnu legislativy – 

vyhlášky MŠMT o normativech a úpravu zákona 109/2002 Sb., který stanoví, jací 

zaměstnanci v dětských domovech „zpravidla― jsou. 

I kdyţ dle zákona o pedagogických pracovnících jsou stanoveny kvalifikační 

poţadavky na pedagogické pracovníky dětských domovů, zdaleka ne všichni je v současné 

době splňují. Proto povaţuji za důleţité pedagogické pracovníky ústavů dále vzdělávat 

zejména v oblasti diagnostiky specifických poruch učení, teorii i praktických návodů jak 

pracovat s dětmi, které mají SPU, logopedické vady či ADHD (ADD), důleţitá oblast je i 

práce s romským etnikem. 

Samotné vzdělání ovšem nestačí, pokud jej pracovníci dětských domovů nebudou moci 

uplatnit. V současné době, kdy se na jednu stranu zvyšují administrativní nároky na 

pracovníky domovů (běţná agenda zabere denně minimálně půl hodiny aţ hodinu 

z pracovní doby) a kdy se sbliţuje ţivot v domovech běţnému ţivotu rodiny například tím, 

ţe na rodinných skupinách probíhá vaření, úklidové práce, starost o sebeobsluhu (coţ jinak 

povaţuji za správný krok), nemají pedagogičtí pracovníci při 8 dětech, které mají na 

starosti, čas na odbornou práci, kterou náprava SPU bezesporu je. Proto navrhuji následné 

organizační změny v ţivotě a fungování domovů: 

- zvýšit počet pracovníků, kteří jsou v přímé práci s dětmi vţdy aktuálně přítomni na 

minimálně 2 osoby, ideálně muţe a ţenu. Vzhledem k charakteru některých 

činností není nezbytné, aby oba byli pedagogové, v případě rozdělení kompetencí 

stačí jeden pedagog, který bude mít na starosti odbornou stránku výchovného 

procesu (zejména terapeutickou práci, včetně nápravy SPU) a druhý můţe být 

nepedagog, který bude mít na starosti běţný chod domácnosti. V případě, ţe 

v domovech dojde k redukci provozních zaměstnanců (kuchařky, švadleny, 

pradleny, hospodářky, domovníci a podobně), nebude mít tento nárůst výraznější 
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dopady na financování zařízení ústavní péče. Vyţaduje však vzdělání a 

zainteresovanost personálu, trvalou supervizi i nepedagogických pracovníků. 

- V souvislosti s lepším klimatem v domovech navrhuji, aby se výrazně zmenšil 

počet dětí, které ţijí na jednom místě na maximálně 8 (jedna rodinná skupina). 

Tohoto stavu lze docílit nejen velkými investicemi do stavby nových budov, ale 

prořízením, pronájmem dvougeneračních bytů.  Lepší klima povede například ke 

zlepšení vztahů mezi dětmi i pracovníky, tím se můţe zlepšit motivace děti k učení 

a školní docházce vůbec. Nový návrh zákona 109/2002 Sb. tuto alternativu jiţ 

upřednostňuje před stávající formou ústavní péče. V současné době se také objevují 

první dětské domovy, které se cestou malých, samostatných bytů či domků 

vydávají (Karlovy Vary, Dolní Počernice, Frýdlant). 

- Pro to, aby dosaţené změny mohly děti v ţivotě uplatnit je nezbytné, poskytnout 

jim takové podmínky, aby zvládli přechod na samostatný ţivot. V případě, ţe 

odchází z dětských domovů, mají jen velmi malé zázemí a vybavení, v případech 

přerušení kontaktu s rodinou jsou na většinu problémů sami. Tento problém jim 

můţe pomoci program cvičného bytu, který ještě za doby pobytu v dětském 

domově můţou realizovat. Uvedený program spočívá v jednoduchém proţívání 

plné samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování i ţivot ještě v době, kdy 

jim můţe účinně pomoci dětský domov (konzultace, zajištění bydlení, poskytnutí 

základních prostředků k obţivě). Ideální zdroj financí spatřuji v realizaci projektů 

ať jiţ z ESF či prostřednictvím nadací, které tyto aktivity podporují. 

- Práce s rodinami dětí umístěných v ústavní péči. Vzhledem k významnému vlivu 

rodiny na jak vnitřní proţívání dítěte, tak na normy a vzorce chování, které děti 

přebírají, tak také na motivaci dětí k učení a k vlivu na psychickou pohodu dětí 

povaţuji za důleţité, aby ústavní zařízení velmi úzce spolupracovala s rodinami 

dětí. Zejména v oblasti nastavení pozitivní orientace na rodinu, jejího reálné přijetí. 

Součástí by měly být vícedenní návštěvy rodičů, pobyty doma, společné pobyty 

pracovníků DD, dětí v ÚV a rodičů za účelem terapie. Tato změna předpokládá 

vzdělávání pracovníků dětských domovů, supervizi, vymezení úvazku sociální 

pracovnice. Opět tedy finanční nároky na zřizovatele, ovšem s tím, ţe takto vydané 

prostředky jsou vynaloţeny preventivně, čímţ se vytváří předpoklad ušetřit za 

drahou rezidentní péči. 

- Zařazení profese speciálního pedagoga, případně etopeda, který s dětmi v domově 

bude individuálně pracovat. Součástí individuální práce musí být náprava poruch 
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učení, práce musí být podloţena individuálními plány a měla by obsahovat také 

rozvíjení komunikačních dovedností a jazykových schopností. Způsob práce pak 

zaloţen na vztahu a proţitku, odlišný od školního vzdělávání. Zdroje k zajištění lze 

najít ve strukturálních fondech, ale z hlediska dlouhodobého je nutná podpora 

zřizovatele, posílení rozpočtu mzdových nákladů tak, aby tento pracovník byl 

stálým členem pedagogických sborů v dětských domovech. Pro smysluplnou práci 

se v rámci našeho projektu osvědčil úvazek 0,5 na skupinu 24 dětí. Nově 

navrhovaná legislativa (úprava zákona 109/2002 Sb. ve variante z roku 2010) tuto 

moţnost jiţ uvádí.  

- Zavedení supervize, jako techniky poskytující prostor pro sebereflexi, jako nástroj 

prevence syndromu vyhoření i práce s teamem, i jako vzdělávací aspekt v řízení 

lidských zdrojů. Pro rozvoj zaměstnanců potom individuální plánování, včetně 

manaţerské supervize. Finanční prostředky supervizi lze získat z externích zdrojů 

(například formou grantů, projektů ze Strukturálních fondů Evropské Unie), 

případně z prostředků určených na vzdělávání pedagogických pracovníků (tzv. 

Ostatní osobní náklady, které jsou běţnou součástí mzdových příspěvků od 

zřizovatele u všech dětských domovů). 
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