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Předmětem práce je trávení volného času dětí z Dětského domova Dolní Počernice. Cílem 

práce je popsat volnočasové aktivity dětí v DD Dolní Počernice a také zjistit, zdali jsou 

klienti zařízení s jejich nabídkou spokojeni. Problematika je nejprve kontextualizována 

v teoretické části, kde se zabývám ústavní výchovou v České republice, charakterizuji 

(ne)funkční rodinu a v souvislosti s tím i příčiny umístění dítěte do dětského domova. Dále 

zde zmiňuji sociální a psychologické aspekty ústavní výchovy a její vliv na jedince. 

Teoretickou část práce uzavírám pojednáním o výchově ve volném čase a jejích funkcích. 

V praktické části práce představuji metody šetření, a to dotazník a polostrukturovaný 

rozhovor, které byly pouţity k zodpovězení výzkumných otázek vycházejících z cílů práce. 

Na základě analýzy a interpretace získaných dat jsem došla k závěru, ţe děti jsou 

s trávením svého volného času spokojené, tráví ho aktivně a navštěvují různé zájmové 

krouţky. Přínosem práce je snaha upozornit na význam smysluplného trávení volného času 

dětí z dětského domova ve smyslu zvyšování prevence patologických jevů a kvality jejich 
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ABSTRACT: 

The thesis focuses on leisure time activities of children living in orphanage Dolní 

Počernice. The aim is to describe leisure time activities in which children are engaged and 

to determine whether the clients are satisfied with the range of various free time activities 
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are placed in the children’s home. It emphases the importance of free time for prevention 
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Úvod 

V dnešní postmoderně laděné společnosti, která před své členy staví nejednu výzvu, 

nabývá funkční rodina a jiné základní ţivotní jistoty na významu v historii nepoznaném. 

Pokud se i jedinec, jenţ vyrůstal v kvalitním rodinném zázemí v prostředí plném plurality a 

rostoucí individualizace ztrácí, lze si jen stěţí představit zátěţ, jaké je vystaveno dítě 

pocházející z nefunkční rodiny. A právě tyto děti jsou v mnoha případech umístěny do 

dětského domova, který musí napravovat škody způsobené socializací dítěte 

v neadekvátním prostředí. Nicméně díky mnoha programům, strategiím a rostoucí kvalitě 

těchto zařízení, je dnes moţné těmto dětem pomoci vyrovnat se s minulostí a připravit je 

na výzvy budoucího ţivota mimo dětský domov. Jedním z takových prostředků je 

smysluplné trávení volného času, coţ je také předmětem této práce.  

Na úvod je ještě třeba zdůraznit, ţe i přes všechna zlepšení, ke kterým v péči o ohroţené 

děti za poslední roky nepochybně došlo, se bude vţdy jednat o jedince, jiţ jsou 

znevýhodněni v mnoha oblastech jejich ţivota a jsou mnohem častěji neţ příslušníci 

populace, kteří nevyrůstali v ústavním zařízení, ohroţeni patologickými jevy. Jejich 

psychosociální vývoj se v institucionalizovaném prostředí setkává s řadou překáţek, a 

proto se jeví jako nezbytné přijímat preventivní opatření, která by předcházela 

nekonformnímu jednání a jiným odchylkám od sociálních norem. Jedním z opatření 

slouţících jako prostředek primární prevence je kvalitní trávení volného času. Tento 

poţadavek se bezesporu týká celé populace, avšak v souvislosti s dětmi z dětských domovů 

platí stonásob. Způsoby, jakými tyto děti tráví volný čas, mohou významně ovlivňovat 

vznik sociálních dovedností a podporovat rozvoj vhodných osobnostních vlastností, jeţ jim 

usnadní přechod a adaptaci na samostatný dospělý ţivot a zamezí tak reprodukci 

negativních sociálních jevů specifických pro tuto skupinu. Smysluplné a aktivní trávení 

volného času rovněţ výrazně zvyšuje kvalitu jejich ţivota.  

Z těchto premis vycházím i při stanovení cíle práce a následně při realizaci výzkumného 

šetření v Dětském domově Dolní Počernice. Hlavními cíli výzkumného šetření je (1) 

popsat volnočasové aktivity dětí v Dětském domově Dolní Počernice a také (2) zjistit, zdali 

jsou klienti zařízení s nabídkou volnočasových aktivit spokojeni. Pokud by tomu tak 

nebylo, bylo by toto šetření podnětem pro nápravu situace. Vedle dvou zmíněných 

hlavních cílů, jsem stanovila i jeden dílčí cíl, kterým je (3) zmapovat neorganizovaný 

volný čas dětí, tedy popsat činnosti, kterými se děti ve svém volném čase zabývají 
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nezávisle na institucích. Ač by se tento cíl šetření mohl zdát nadbytečný, povaţuji ho za 

klíčový pro kontextualizaci problematiky a také za velmi uţitečný při následné interpretaci 

dat týkajících se organizovaných volnočasových aktivit.  

Práce je rozdělena do dvou částí, přičemţ v první z nich představuji teoretická východiska 

dané problematiky. Popisuji zde současný stav ústavní výchovy a její postavení v právním 

systému České republiky. Dále se v ní zabývám specifiky (ne)funkční rodiny, příčinami 

umístění dítěte do dětského domovu a sociálními a psychologickými aspekty ústavní 

výchovy. Poslední kapitola teoretické části práce adresuje význam výchovy ve volném 

čase a funkce volného času. V praktické části práce popisuji Dětský domov Dolní 

Počernice, v němţ probíhalo výzkumné šetření, a dále stanovuji cíle a výzkumné otázky 

šetření. Konkretizuji výzkumný vzorek, zdůvodňuji metody výzkumu a představuji 

organizaci šetření. Následně se zabývám analýzou a interpretací získaných dat a 

odpovídám na stanovené výzkumné otázky. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Ústavní výchova  

Za dlouhou dobu své existence si lidská společnost osvojila mnoho strategií usnadňujících 

jí vyrovnávat nekonformní či deviantní chování některých svých členů. Za tímto účelem 

vybudovala systém institucí, které jedincům umoţňují „určitým regulovaným způsobem“ 

(Keller, 2004, s. 41) uspokojovat své potřeby, coţ přispívá ke spokojenému ţivotu většiny 

a chrání lidské společenství před zánikem. Díky institucím je zabezpečována sociální 

kontrola nad problematickými jedinci, ale také dochází k reprodukci hodnot a norem 

společnosti. Příkladem jedné z nejstarších institucí, jeţ je přesnou reprezentací právě 

popsaných charakteristik, je i rodina. Přestoţe se o ní v současnosti hovoří především 

v souvislosti se změnami, stále je rodina významným „stabilizujícím prvkem společnosti“ 

(Moţný, 2002, s. 14), jehoţ nefunkčnost můţe zásadně ohrozit stav dynamické rovnováhy, 

který v ideálním případě podle paradigmatu strukturálního funkcionalismu ve společnosti 

převládá (Kubátová, 2010, s. 262). Pokud ovšem svou funkci určitá rodinná jednotka plnit 

nezvládá, je třeba situaci napravit a vyrovnat tak vzniklou disharmonii. Takovým 

nápravným opatřením je (vedle jiných) i ústavní výchova, jeţ v krajních případech řeší 

selhání rodičů a někdy také non-konformní chování ze strany dětí. Ústavní výchova, jeţ 

má ve společnosti jasně definovaný cíl, se řídí dle pevně daných norem a zajisté pomáhá 

udrţovat zdraví společnosti, její kontinuitu a konsensus mezi jednotlivými částmi 

(Giddens, 2013, s. 342), lze ji z pohledu strukturálního funkcionalismu rovněţ vnímat jako 

významnou instituci.  

1.1 Ústavní a ochranná výchova a její postavení v právním systému ČR 

Na ústavní výchovu se tedy společnost spoléhá, pokud rodina není z určitého důvodu 

schopna zabezpečit základní potřeby dítěte. Kdyţ se situace v prostředí, v kterém dítě ţije 

a je vychováváno stává neúnosnou, stát přebírá zodpovědnost a v krajním případě nařizuje 

ústavní výchovu jedince. K tomuto kroku se ovšem přistupuje pouze v případě, ţe veškeré 

předchozí pokusy o nápravu situace selhávají a neexistuje fyzická osoba, která by o dítě 

mohla pečovat v rámci náhradní rodinné péče (zákon č. 109/2002 Sb.). Postupuje se tak 

proto, ţe rodinné prostředí je povaţováno za nejvhodnější pro normální vývoj dítěte. 

Orgány rozhodující o osudu dítěte musí mít vţdy na paměti nejlepší zájem dítěte, musí 

respektovat jeho práva a vţdy jednat v souladu s platnou legislativou. Umístění dítěte do 

zařízení ústavní péče je značným zásahem do ţivota dítěte, který můţe mít velmi 
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nepříznivý vliv na jeho psychickou pohodu (o negativních aspektech ústavní výchovy bude 

pojednáno v kapitole 3).  

Problematika ústavní a ochranné péče je v České republice řešena různými zařízeními, jeţ 

se od sebe liší specifiky klientů a naléhavostí péče, kterou v daný okamţik vyţadují. 

Současná situace není příliš přehledná, coţ je dáno tím, ţe  oblast ústavní a ochranné péče 

spadá do kompetencí hned tří ministerstev. O nejmladší klienty se stará Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, které se zabývá například kojeneckými ústavy. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí je naopak zodpovědné za zabezpečování domovů pro osoby se zdravotním 

postiţením a za jiná zařízení poskytující sociální sluţby. Ministerstvo školství, mládeţe a 

tělovýchovy pak zabezpečuje ústavní a ochrannou výchovu dětí a mladistvých, jeţ je 

upravena zákonem č. 109/ 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (zákon č. 

109/2002 Sb.). Dle tohoto zákona lze rozlišovat mezi zařízeními výchovné a ústavní péče 

(kam patří dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné a diagnostické ústavy) a 

středisky pro preventivní péči. Přestoţe se v práci zabývám dětskými domovy a jejich 

charakteristikou, stručně popíši i zbývající tři zařízení. Činím tak především proto, ţe sféry 

zařízení ústavní a ochranné výchovy se často prolínají a dítě, které je v současnosti 

klientem dětského domova, můţe mít zkušenost s jinou institucí ochranné a ústavní 

výchovy (většinou s diagnostickým ústavem), coţ významně formuje jeho přístup 

k ústavní výchově obecně. Znalost jeho minulých zkušeností (a to nejenom v zařízeních, 

ale samozřejmě i v rodině) nám pak velmi pomáhá při interpretaci jeho nynějšího chování 

a jednání v dětském domově.  

1.1.1 Diagnostický ústav 

Diagnostický ústav slouţí jako jakýsi rozcestník nebo přestupní stanice určující další 

směřování dítěte. Jeho účel spočívá především v komplexním vyšetření jedince, k čemuţ 

jsou vyuţívány pedagogicko-psychologické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální 

činnosti. Po provedení všech nezbytných operací je vypracována detailní zpráva „s 

návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb“ (zákon č. 109/2002 Sb.) a v ní 

jsou upraveny a zdůvodněny další kroky, které jsou v souladu s nejlepším zájmem dítěte a 

respektují jeho individuální rozvojové potřeby. S podstatou činností prováděných v tomto 

zařízení souvisí i maximální délka pobytu v diagnostickém ústavu, která by neměla 
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překročit osm týdnů a zpravidla postačuje na učinění rozhodnutí o řešení situace dítěte a o 

jeho případném umístění do náhradní ústavní péče v jednom z následujících zařízení.  

1.1.2 Výchovný ústav 

Pokud diagnostický ústav u jedince staršího patnácti let identifikuje závaţné poruchy 

chování, jeho resocializace se provádí v nekoedukovaných zařízeních výchovných ústavů. 

Přestoţe věk patnácti let je jednou ze zákonných podmínek vstupu do zařízení a mladší 

jedinci jsou zpravidla umisťováni do dětského domova se školou, ve výjimečných 

případech lze do výchovného ústavu umístit i dítě ve věku dvanácti let a výše (samozřejmě 

pouze pokud mu je soudně nařízena ochranná výchova). V opravdu velmi výjimečných 

případech se do výchovných ústavů mohou umisťovat i děti s nařízenou ústavní výchovou 

prokazují-li významné poruchy chování (zákon č. 109/2002 Sb.). Této poslední variantě se 

dětské domovy pomocí různých preventivních činností snaţí zabránit, ovšem je nutno 

zmínit, ţe škodu, kterou na dětské duši napáchala (ne)výchova v rodinách, se i přes 

veškerý pedagogický optimismus někdy napravit nepodaří. Neméně důleţitou roli také 

hrají osobnostní předpoklady jedince k patologickému chování, které jsou dané 

genetickými predispozicemi. Z těchto dvou důvodů se nápravné snahy personálu dětského 

domova nemusí setkávat s úspěchem a v zájmu dítěte i jeho okolí je nejlepším řešením 

resocializace ve výchovném ústavu. Významnou součástí resocializačních snah je rovněţ 

výchova ve volném čase.  

1.1.3 Dětský domov se školou 

Funkci velmi podobnou výchovnému ústavu zastává i dětský domov se školou. Hlavní 

rozdíl mezi nimi spočívá ve věkové struktuře klientely zařízení. Do dětského domova se 

školou mohou být zařazovány děti jiţ od šesti let aţ do doby, kdy ukončí povinnou školní 

docházku. Stejně jako u výchovného ústavu zde opět platí, ţe se jedná o jedince se 

závaţnými poruchami chování, kterým je soudně nařízena ústavní či ochranná výchova. 

Nicméně takových dětí, které směřují do zařízení zaměřených na převýchovu,  je minimum 

a většina těch, kdo projdou diagnostickým ústavem, putuje do nejběţnějšího zařízení 

náhradní výchovy ústavní péče – do dětského domova.  

Ve školním roce 2016/17 bylo ve výchovném ústavu 1 096 dětí, v diagnostickém ústavu 

404 dětí, v dětském domově se školou 730 dětí a v dětské domově pak 4 270 dětí. (MŠMT, 

2017) 
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1.1.4 Dětský domov 

Dětský domov lze od předchozích dvou zařízení odlišit jednoduchým pravidlem, neboť do 

něj přichází děti bez závaţnějších výchovných problémů. V souvislosti s tím tedy 

nefunguje jako nápravné zařízení, ale jako instituce zabezpečující náhradní rodinnou péči 

dětem, které pocházejí z neadekvátního sociálního prostředí nebo které nemají nikoho, kdo 

by se o ně mohl postarat (zákon č. 109/2002 Sb.). Většina klientů dětských domovů se 

však řadí mezi ty, kteří své rodiče stále mají, avšak jejich zákonní zástupci nejsou schopni, 

nemohou či nechtějí se o své děti starat (Kukla, 2016). V právním smyslu takoví rodiče 

neplní své rodičovské povinnosti, které vůči svým dětem mají, a děti, jeţ jim v krajních 

případech mohou být odebrány, se stávají sociálními sirotky. Odejmout děti z rodiny však 

můţe pouze soud, který se řídí dle platných právních norem. Podle Listiny základních práv 

a svobod „práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů 

odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu“ (Listina základních práv a svobod). 

Mnohem menší část klientů dětských domovů tvoří sirotci v pravém slova smyslu, tedy 

děti, jeţ oba své rodiče ztratily. Podle statistické ročenky školství bylo na území České 

republiky v roce 2015/2016 evidováno 144 dětských domovů, v nichţ bylo ubytováno 

celkem 4260 dětí, ale pouze 31 z nich se řadilo mezi úplné sirotky (MŠMT, 2017).  

Do dětského domova jsou umisťovány děti od 3 do 18 let a nezletilé matky spolu se svými 

dětmi. Existují ovšem i případy, kdy se pobyt jedince prodluţuje aţ do věku 26 let, a to 

z důvodu dalšího studia (zákon č. 109/ 2002 Sb.). Kromě těchto kritérií je zákonem 

upravena i podoba ţivota klientů dětských domů, jeţ jim a ředitelům ústavů zaručuje práva 

a ukládá povinnosti. Význam povinností nespočívá v záměrné restrikci a omezování potřeb 

dětí, ale přispívá k rozvoji jedince. Děti mají povinnost respektovat autoritu (musí plnit 

příkazy zaměstnanců zařízení), učí se základním úkonům potřebným k udrţování vlastní 

domácnosti (povinnost dodrţovat stanovený pořádek) atd. (zákon č. 109/ 2002 Sb.).  

Vedle povinností, však právní systém neopomíná ani práva a svobody dětí, které jim nesmí 

být upřeny. Jedná se o základní lidské svobody jako svobodu náboţenství, právo na 

vytvoření podmínek vedoucích ke vzdělání, právo na umístění do zařízení společně se 

svým sourozencem atp. Vedle těchto i dalších práv mají děti právo na volný čas, který 

dokládá článek 31 Úmluvy o právech dítěte. Děti mají právo na „hru, odpočinek a volný 

čas, který mohou trávit odpočinkem, rozšiřováním svých kulturních znalostí, sociálních 

dovedností či rozvíjením svého talentu“ (Úmluva o právech dítěte, 1991). Důleţitost 
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volného času je zmíněna nejen v Úmluvě o právech dítěte, ale i v dalších lidskoprávních 

dokumentech, například ve Všeobecné deklaraci lidských práv. 

2 (Ne)funkční rodina a příčiny umístění dítěte do dětského domova 

I kdyţ je práce zaměřena na volný čas dětí, a tudíţ by analýza jejich sociálního prostředí 

mohla působit nadbytečně, je nutné si uvědomit, ţe minulá zkušenost jedince v biologické 

rodině ovlivňuje jeho nynější přístup ke světu a jeho postoje k volnočasovým aktivitám do 

té míry, ţe je třeba ji brát v úvahu. Proto nyní zmíním důvody, které dokládají význam 

rodiny pro normální vývoj jedince. Vedle atributů, které přísluší funkční rodině, rovněţ 

zmíním nejčastější příčiny umístění dítěte do dětského domova, které jsou odvislé od 

několika disfunkcí, s kterými se v nefunkčních rodinách lze setkat.  

2.1 Význam funkční rodiny pro normální vývoj jedince 

Chce-li vychovatel či kdokoliv jiný skutečně porozumět dítěti, musí znát jeho ţivotní 

příběh a vědět o klíčových záţitcích a zkušenostech, jeţ utvářely jeho osobnost především 

v raných fázích jeho ţivota. V prvním roce jeho ţivota je pro dítě zásadní blízký vztah 

s matkou a budování tzv. základní důvěry (viz podkapitola 3.2). Dítě se učí důvěře a 

„jestliţe vyrůstá v prostředí plném lásky, důvěry a něhy, pochopí – a to celou svou bytostí 

mnohem dříve neţ intelektuálně: Ano, tady jsem doma, svět je dobré místo, ţivot je 

obrovský dar“ (Říčan, 2010, s. 168). Význam prvních let ţivota dokládá celá řada 

výzkumů provedených na poli vývojové psychologie. Jedním příkladem za všechny je 

teorie attachementu (připoutání), která byla formulována na základě experimentů Johna 

Bowlbyho a Mary Ainsworthové a která osvětluje vztah dítěte k matce, jeţ je zdrojem 

pocitu jistoty a bezpečí (Langmeier a Krejčířová, 2006, s. 65). V pozdějších letech ţivota 

dítěte má rodina jako primární socializační skupina zásadní vliv na utváření jedincova 

sebeobrazu a na formování jeho sociálních návyků (Atkinson et al, 2012, s. 122–124).  

Přes veškeré proměny rodiny reflektující transformaci samotné společnosti se její hlavní 

poslání nezměnilo a stále platí, ţe „rodinné prostředí je ideálním místem pro stimulaci 

příznivého rozvoje dětí, zázemím, v němţ trvale proţívají city solidarity, přátelství, 

sympatie, lásky, bezpečí ...“ (Kraus, 1999, s. 122). Pro drtivou většinu dětí je rodina také 

prostorem, v němţ se pomocí sociální nápodoby učí modelům chování svých blízkých 

(Němec, Vojtová et al, 2009, s. 116). V rodině saturují nejenom své fyziologické potřeby, 
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ale mají moţnost uspokojovat své potřeby emocionální, vyšší potřeby, které jsou nezbytné 

především pro harmonický vývoj jejich osobnosti.  

2.2 Nefunkční rodina a příčiny umístění dítěte do dětského domova 

Právě zmíněné charakteristiky jsou však typické pouze pro rodinu funkční, ale pro některé 

děti je takovýto popis rodiny jen utopickou, přehnaně idealistickou vizí a velmi vzdáleným 

snem. Místo bezpečného světa vytvořeného jejich nejbliţšími, ţijí v realitě plné hostility, 

odmítání a násilí jak fyzického, tak psychického. Ţijí v deformovaném prostředí, které jim 

nedává ţádné podněty k učení a neposkytuje moţnosti k seberealizaci, coţ mnohdy vede 

k deprivaci dítěte a dalším malfunkcím po stránce fyziologické i psychické (Langmeier a 

Krejčířová, 2006, s. 288). Pokud tedy rodina neplní své základní funkce, je v mnoha 

případech nejlepším řešením dítě z dysfunkční rodiny odebrat a svěřit jeho výchovu jiným 

kompetentnějším subjektům.  

Jedním z nejčastějších důvodů vedoucích k umístění dítěte do ústavní výchovy je drogová 

závislost rodičů. Běţný je především alkoholismus, který ohroţuje dítě, jak v prenatálním 

období vývoje fetálním alkoholovým syndromem, tak po narození. Rodič – alkoholik je 

bezesporu negativně působící vzor a dítě vyrůstající v jeho blízkosti se stává náchylnějším 

k vypěstování si stejné závislosti. Netřeba také upozorňovat na „týrání nebo hrubé 

zanedbávání dítěte“ (Vocilka, 1999, s. 26), ke kterému v drogovém prostředí dochází. 

Násilí v rodině dnes ovšem není jen přidruţeným aspektem alkoholismu, ale naopak se 

s ním setkáváme i v rodinách, které jsou na první pohled bezproblémové a funkční. O to 

náročnější je však týrání, zneuţívání a zanedbávání dítěte odhalit a o to závaţnější je 

narušení dítěte, jeţ je z takového prostředí vytrţeno příliš pozdě. Zmíněné negativní 

působení ze strany rodičů na vývoj dítěte se souhrnně označuje jako syndrom CAN (Child 

Abuse and Neglect). Syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte 

patří v dnešní době k velmi zkoumaným společenských jevům, coţ dokládá i existence 

společnosti ISPCAN zabývající se výhradně tímto syndromem (Langmeier a Krejčířová, 

2006, s. 282). Dítě postiţené syndromem CAN můţe trpět nejenom fyzickým týráním či 

zneuţíváním, ale také zanedbáváním, tj. nedostatkem péče a ignorováním jeho potřeb 

(Fisher a Škoda, 2008, s. 191). Se všemi zmíněnými deviacemi pak úzce souvisí 

odchylky od společenských norem v prostředí, z něhoţ dítě pochází. Patří k nim například 

prostituce či trestná činnost (Vocilka, 1999, s. 27–31). V neposlední řadě platí, ţe 
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subkultury, které mají antisociální tendence a jejichţ děti tvoří nejrozsáhlejší část klientely 

dětských domovů, jsou obecně charakterizovány spíše niţším socio-ekonomickým 

statusem, mají niţší vzdělání i kvalitu ţivota.  

Nicméně právě nepříznivá materiální situace rodiny, která je jedním z důvodů pro umístění 

dítěte do náhradní péče, je v mnoha případech rozporuplná. Přestoţe dítě ţije ve špatných 

sociálních podmínkách, můţe mít s rodiči velmi silný emocionální vztah a rodiče mohou 

projevovat o dítě zájem. V tomto případě je otázkou, zdali odloučení od rodičů dítěti spíše 

neuškodí, neţ prospěje. Sociální pracovníci proto nesmí rozhodovat jen na základě 

nedostatečných materiálních podmínek domova, ale musí brát v úvahu i podobu vztahu, 

jaký mají rodiče se svým dítětem a potenciál rodičů pro nápravu neadekvátní situace. 

Zvaţuje-li se přemístění dítěte do dětského domova, musí být za všech okolností 

postupováno s nejvyšší citlivostí a individuálním přístupem. Pokaţdé je třeba zváţit, zdali 

se konkrétní situace nedá řešit jiným, méně radikálním způsobem, a to především 

s ohledem na negativní působení ústavní výchovy na jedince, které bude popsáno 

v následující kapitole.  

3 Sociální a psychologické aspekty ústavní výchovy 

Imperativ, který je kladen na pečlivé posouzení situace dítěte, má své zřejmé opodstatnění 

ve specifických negativních aspektech, které jsou s institucionální výchovou spojeny. Tato 

negativa lze zkoumat ze dvou hledisek, a to z pohledu sociologie, jeţ nahlíţí jedince jako 

aktéra v systému sociálních struktur (Giddens, 2013, s. 27), se jedná především o problémy 

institucionalizace, nedostatku samostatnosti a sníţené schopnosti participovat na ţivotě 

společnosti.  Řadí se sem i stigmatizace osob z dětských domovů a v neposlední řadě i 

sociologické teorie týkající se reprodukce vzdělanostních nerovností. Druhou perspektivou, 

jeţ se negativy ústavní výchovy zabývá, je psychologie, která méně akcentuje společenské 

dopady fenoménu a důraz klade především na jedince a jeho individuální spokojenost a 

well-being. Konkrétně se soustřeďuje na defekty osobnosti jedince, deprivaci, deprese či 

poruchy chování způsobené ústavní výchovou. Častým negativním následkem ústavní 

výchovy jsou nedostatky ve schopnosti důvěřovat ostatním lidem, coţ také úzce souvisí 

s neschopností jedinců budovat vlastní funkční rodiny.  

Je třeba připomenout, ţe oba pohledy lze diferencovat pouze na teoretické rovině za 

účelem zpřehlednění tematiky, ve skutečnosti jsou sociální a psychologické aspekty 

výchovy v dětských domovech velmi úzce propojeny a vzájemně se ovlivňují. Dále musím 
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zmínit a zdůraznit fakt, ţe následující výčet rizik a potenciálních hrozeb, jeţ dávám do 

souvislosti s dětskými domovy, není běţnou praxí! Jedná se pouze o jakýsi druh varování, 

který v ţádném případě nereflektuje realitu v tom smyslu, ţe by kaţdý klient dětského 

domova „byl v depresi“ a „absolutně nepouţitelný“ pro budoucí ţivot, jak si bohuţel stále 

poměrně velká část veřejnosti stále myslí. Mnoho z dětí si naopak raději vybere ţivot 

v dětském domově před svojí nefunkční rodinou nebo náhradní péčí v jiné rodině, coţ 

zajisté vypovídá o kvalitě a dobrých podmínkách, kterých se jim v těchto zařízeních 

dostává. Na druhou stranu, nekriticky a přehnaně idealisticky hodnotit ústavní výchovu 

také není vhodné. Přestoţe ústavní péče zaznamenala za posledních několik desítek let 

pozitivní proměnu, stále se jedná o uměle vybudované prostředí, které pouze nahrazuje 

přirozenou výchovu v rodině (Matoušek, 1999, s. 20), a proto se nejenom dětem, které zde 

vyrůstají, musí věnovat zvláštní pozornost.   

3.1 Sociální aspekty výchovy v dětském domově 

Jednou z velkých výzev ústavní výchovy je připravit děti na jejich ţivot mimo zařízení tak, 

aby se dokázaly flexibilně vyrovnávat s těţkostmi, které tento přesun obnáší, a efektivně se 

adaptovat na vnější, neustále se měnící podmínky. Nedostatek soběstačnosti dětí byl 

jedním z nejváţnějších problémů dětských domovů internátního typu. Vést děti 

k samostatnému jednání a vychovávat z nich zodpovědné jedince bylo obtíţné především 

kvůli většímu počtů dětí, který vychovateli nedovoloval poskytnout dítěti individuální 

podporu a kvalitu vztahu jako v běţné rodině. To se ovšem změnilo „1. 7. 2002, kdy nabyl 

účinnosti zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

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

dalších zákonů, který stanovil internátním dětským domovům povinnost se transformovat 

na tzv. rodinný typ dětského domova, a to do dvou let od účinnosti zákona“ (Matoušek, 

2003, s. 50). Přestoţe se dětské domovy strukturálně výrazně změnily, stále je potřeba, aby 

tato zařízení aktivně aplikovala vhodné programy zabezpečující harmonický rozvoj dětí po 

stránce sociální, výchovné a vzdělanostní. Jedinci, kteří dětský domov opustí, by měli být 

vybaveni takovými kompetencemi, aby byli schopni svobodného, nezávislého a 

plnohodnotného ţivota. S tím samozřejmě úzce souvisí snaha naučit děti nakládat se 

svým volným časem, jehoţ význam a funkce v kontextu ústavní výchovy budou popsány 

v kapitole 4.  
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Dalším výrazným problémem, který je odvislý od ústavní výchovy, je stigmatizace dětí 

z dětských domovů, z velké části zaloţená na negativních stereotypech a předsudcích, 

typicky asociovaných s touto sociální skupinou. Podle Goffmana stigmatem můţe být 

jakákoliv abnormalita spojená s nějakým „silně diskreditujícímu atributem“ (Goffman, 

1963, s. 11), jímţ se jedinec liší od očekávání většinové populace. V podstatě lze říci, ţe 

jakákoliv odlišnost od sociálně uznané normy, která překračuje toleranční limity 

společnosti, je stigmatizující a má zásadní vliv na identitu a sociální ţivot postiţeného 

člověka. V tomto ohledu má stigmatizace dopad i na osobnost jedince a můţe dojít ke 

kolizi mezi identitou ega, tedy tím, za koho se jedinec skutečně povaţuje, kým se cítí být, a 

identitou sociální, která vyplývá z jedincovy příslušnosti k určité skupině (Goffman, 1963, 

s. 124). Z tohoto důvodu můţe dítě vyrůstající v dětském domově pociťovat ambivalenci 

ohledně své identity, mít pocit, ţe nikam nepatří, a vnímat sama sebe jako méněcenného 

v porovnání s ostatními. Právě pro posílení sebevědomí jedince jsou zásadní volnočasové 

aktivity, v nichţ má dítě moţnost překonávat sama sebe, rozvíjet talent a schopnosti, které 

přispívají k utváření pozitivního sebeobrazu jedince.  

Posledním podstatným negativem spojeným se sociálními aspekty výchovy jedince 

v dětském domově je znevýhodnění v oblasti vzdělávání, jeţ úzce souvisí s vysokou mírou 

reprodukce sociálních nerovností v České republice. Dle Průchy je v České republice 

poměrně silná korelace mezi socioekonomickým statusem ţáka a vzděláním, kterého 

dosahuje (Průcha, 2006, s. 29). To v praxi znamená, ţe děti vysokoškolsky vzdělaných 

rodičů disponují mnohonásobně vyšší šancí na úspěšnou vzdělávací dráhu ve formálním 

školství neţ jedinci s niţším socioekonomickým statusem, kam patří i děti z dětského 

domova. Z pohledu Pierra Bourdieue a jeho teorie jsou děti z dětských domovů 

znevýhodněny, jelikoţ jejich ekonomický, sociální, kulturní i symbolický kapitál je 

zpravidla poměrně nízký. Podle Bernsteinovy teorie jazykových kódů je jejich mluva 

„vhodná“ a účinná v prostředí, jeţ je velmi odlišné od typického očekávání školských 

institucí. Děti z dětských domovů se musí vyrovnávat se školním prostředím, jehoţ 

pravidlům nerozumí a neumí v něm efektivně fungovat, coţ zásadním způsobem formuje 

jejich postoj ke vzdělávání jako celku a také přispívá k jejich brzkému odchodu ze 

školských institucí (Prokop, 2001).  

V tomto ohledu je však třeba provést změny především ve školství. Dětské domovy 

samozřejmě mohou jedince výrazně podpořit, ale pokud mu nebudou připraveny adekvátní 
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podmínky pro rozvoj i ve škole, jsou snahy vychovatelů a ředitelů dětských domovů jen 

z části účinné.  

3.2 Psychologické aspekty výchovy v dětském domově 

Pro společnost je klíčové potlačovat negativní aspekty ústavní výchovy především proto, 

aby jedinci, kteří institucionální péči opouští, byli konformní, nikoho neohroţovali svými 

aktivitami, participovali na společenském ţivotě a přispívali k jeho rozvoji. Z pohledu 

klienta dětského domova jsou však podobné starosti podřadné a daleko přednější jsou pro 

něj vlastní pohoda a spokojenost se svým ţivotem. Oproti běţné populaci je však pro děti 

z dětského domova mnohem náročnější stavu pohody dosáhnout, jelikoţ jsou zpravidla 

vystaveny mnohem větší psychické zátěţi. Ta je způsobena disfunkčním rodinným 

prostředím, absencí blízkých osob a hlubších vztahů, ale také stigmatizací, posměšky a 

předsudky okolí.  

Opět musím zmínit zákon z roku 2002, který zavedl rodinný typ dětského domova jako 

jedinou moţnou variantu. Podle Vocilky (1999, s. 11) se totiţ deprese, sklíčenost a pocit 

osamělosti vyskytovaly ve zvýšené míře u dětí ţijících právě v dětských domovech 

internátního typu. Psychický stav dětí ţijící ve velkých skupinách v domově internátního 

typu pak komentoval takto: „Často u nich lze pozorovat kolísavou aţ smutnou náladu, 

zpomalené myšlení, nezájem o jakoukoliv činnost, sníţenou výkonnost s celkovou 

únavností, vyhledávání samoty, uzavřenost …“ (Vocilka, 1999, s. 11). Aby se takovým 

projevům deprivace dětí předešlo, byly tyto domovy zrušeny. Místo nich musely být 

zřízeny domovy typu rodinného. Ty se svou strukturou mnohem více přibliţují 

normálnímu rodinnému prostředí a jsou tvořeny rodinnými skupinami s menším počtem 

dětí, které se v nich aktivně podílejí na chodu domácnosti (Vocilka, 1999, s. 11). 

 V ţádném případě však nebylo a není namístě povaţovat dětské domovy jakéhokoliv typu 

za jediné viníky zmíněných psychických potíţí dětí. Nesmírně výraznou roli hraje také a 

(moţná především) raná emoční deprivace jedince, ke které dochází ještě v rodině dítěte 

(Langmeier a Krejčířová, 2006, s. 291). Jejím důsledkem je „jednak narušení kognitivního 

i pohybového vývoje, jednak narušení vývoje osobnosti postiţených dětí“ (Langmeier a 

Krejčířová, 2006, s. 291). Deprivace tedy zanechává negativní stopy jak na duši, tak na těle 

postiţeného a do ústavů v mnoha případech přicházejí děti, jejichţ duševní rovnováha je 
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jiţ natolik poškozena, ţe jakákoliv rehabilitace je velmi náročná. Tyto děti vyţadují 

několikaletou aţ celoţivotní pomoc. 

S deprivací dětí z dětských domovů často souvisí jejich sníţená schopnost navazovat 

hlubší a funkční vztahy s ostatními lidmi. To je způsobeno absencí vhodných sociálních 

vzorů a také jiţ zmíněnými poruchami vlastní osobnosti. Kritická je především deprivace 

v raném stádiu vývoje jedince, při níţ dochází k vytváření vztahu dítěte s okolím (viz 

podkapitola 2.1). Podle Eriksona a jeho vývojové teorie slouţí tato etapa k „osvojení 

základní důvěry a naděje“ (Říčan, 2010, s. 169). Pokud se ovšem jedinci tento vývojový 

úkol nepodaří naplnit, v budoucnu si jen stěţí vytvoří důvěrný vztah k lidem a nebude 

schopen „spolehnout se na druhého člověka v situaci, kdy je to nezbytné“ (Říčan, 2010, s. 

169). Tímto způsobem také dochází k replikaci patologického jednání v rámci rodiny a 

vytváří se jakýsi začarovaný kruh rodičů, jiţ nejsou schopni postarat se adekvátně o své 

děti, ty jim jsou následně odebrány a zaţívají podobný osud jako předchozí generace. 

4 Význam výchovy ve volném čase a její funkce 

V předchozích kapitolách byla zmíněna spousta rizik a znevýhodnění, jeţ jsou často 

asociována s dětmi z dětských domovů. Identifikace problémů byla nezbytným prvním 

krokem k tomu, abych mohla přiblíţit a především odůvodnit význam výchovy ve volném 

čase. Je totiţ třeba zdůraznit, ţe volný čas je prostorem, jenţ disponuje stále narůstajícím 

potenciálem. Je to doba, kdy děti nemusí plnit povinnosti ve škole či v dětském domově a 

mohou během ní realizovat své zájmy a setkávat se s novými lidmi z různých 

společenských kontextů.  Ti se mohou stát pozitivními socializačními vzory, jeţ těmto 

dětem mnohdy chybí. Zároveň jim poskytují vhled do ţivota, jaký sami vedou, čímţ 

rozšiřují a obohacují vnímání reality těchto dětí, které nabývá vzhledem k negativním 

zkušenostem spojeným s nefunkčním rodinným zázemím často značně narušené a 

zkreslené podoby.  

4. 1 Funkce výchovy ve volném čase  

Dnešní společnost vnímá volný čas jako „nejdůleţitější kapitál kaţdého jedince“ (Pries, 

2006, s. 10), který jej chce trávit kvalitně a co moţná nejrůznoroději. K tomu jsou ovšem 

zapotřebí volnočasové kompetence, které kromě jiného umoţňují jedinci orientaci 

v nabídce volnočasových aktivit, a hospodaření se svým časem (schopnosti time-

managementu) (Pávková, 2014, s. 17). Výchova a vzdělávání ve volném čase jsou tedy od 
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raného věku více neţ vítaným, ba dokonce nutným komponentem pedagogického působení 

na jedince, které se svým významem ve vztahu k dětem z dětských domovů staví na roveň 

formálnímu vzdělávání ve školách. Ač by to mohlo znít troufale, kvalitní a efektivní 

výchova ve volném čase je velmi mocným nástrojem, s nímţ by ovšem mělo být 

operováno erudovaně a promyšleně, jelikoţ zasahuje do mnoha sfér ţivota jedince. Abych 

dokázala a na konkrétních příkladech ilustrovala všeobjímající charakter výchovy ve 

volném čase, zmíním čtyři hlavní funkce, jeţ ve vztahu k dětem z dětských domovů 

výchova ve volném čase naplňuje.   

4.1.1 Výchovně-vzdělávací funkce 

Jedním z obecných cílů výchovy ve volném čase je všestranný rozvoj osobnosti jedince a 

právě jeho formování pomocí osvojování si nových schopností, dovedností či znalostí 

během volného času je akcentováno výchovně-vzdělávací funkcí výchovy ve volném čase 

(Hájek et al, 2011, s. 72). Ta podle Pávkové (2014, s. 18) zahrnuje i další dílčí neboli 

specifické cíle:  

 naučit vychovávané jedince efektivně odpočívat;  

 umět volit účinné formy rekreace;  

 rozvíjet zájmy, podporovat aktivní zájmy;  

 objevovat a rozvíjet specifické schopnosti;  

 uspokojovat a kultivovat potřeby;  

 naučit jedince vhodně vyuţívat dostupných materiálních prostředků pro trávení 

volného času  

 vést k celoţivotnímu vzdělávání.  

Ve vztahu k dětem z dětských domovů bych zdůraznila především podporu aktivních 

zájmů (sportovní činnost apod.) před zájmy pasivními (sledování televize) a rovněţ bych 

upozornila na rozvíjení specifických schopností, ke kterým děti mají předpoklady a jeţ 

úzce souvisí se specifickou pedagogikou týkající se talentovaných dětí. Je rovněţ nesmírně 

podstatné podporovat u jedinců kreativní myšlení, aby byli schopni se flexibilně 

přizpůsobit aktuálním moţnostem a nabídce činností. Nesmí jim být pouze předkládány na 

míru ušité aktivity, ale musí mít příleţitost sami se zapojit do jejich plánování a přípravy. 

Jedině pak budou v budoucnu po opuštění dětského domova schopni samostatně a 

efektivně vyuţívat volný čas. Poţadavek aktivity rovněţ úzce souvisí s dalším cílem 
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spojeným s výchovně-vzdělávací funkcí výchovy ve volném čase, a tím je formovat vztah 

dítěte k celoţivotnímu učení (Pávková, 2014, s. 18). Tento cíl nabývá stále více na 

významu a pro současnou společnost, jeţ je nezřídka označována jako učící se společnost 

nebo společnost vědění, je neustálé se adaptování na rychle se měnící skutečnost 

nezbytností.  

4.1.2 Zdravotní funkce 

První zmíněná výchovná funkce volného času poukazuje na rozvoj harmonické osobnosti. 

Tím se myslí nejenom duševní, ale samozřejmě i fyzická pohoda jedince, nicméně je to 

zdravotní funkce, jeţ zdůrazňuje moţnosti výchovy ve volném čase ve vztahu ke zdraví 

jedince. Ve smyslu kalokaghatie mají vychovatelé během volného času dětí moţnost 

působit nejenom na jejich duševní rozvoj, ale pomocí mnoha různých aktivit mohou 

podněcovat jejich rozvoj po stránce fyzické. Oba aspekty lidské bytosti nelze rozlišovat či 

oddělovat, a proto by měly být rozvíjeny ve stejné míře. Jelikoţ se ve školství stále klade 

větší důraz na kognitivní vlastnosti osobnosti a na motorické dovednosti se zapomíná, 

volný čas dětí je mnohdy jedinou moţností, kdy mají šanci kompenzovat nerovnováhu 

způsobenou českým vzdělávacím systémem. Jedním z klíčových poslání této funkce je 

zabezpečit dětem dostatečné mnoţství pohybu tak, aby se u nich v pozdějších letech 

neobjevovaly pandemicky rozšířené civilizační choroby, které jsou z velké části způsobeny 

sedavým způsobem ţivota (Pávková, 2014, s. 15).  

Nedostatek fyzické aktivity ovšem není jediný faktor vedoucí k obezitě, kardiovaskulárním 

chorobám atp. Velmi podstatnou roli v tomto problému hrají i (ne)správné stravovací 

návyky. Z tohoto důvodu musí vychovatelé dětských domovů dohlíţet na vyváţenou 

skladbu potravin, na vhodné „dávkování“ jídla, na způsob jeho konzumace, na to, aby si 

děti před jídlem umyly ruce atp. Poslední zmíněný bod je zástupcem třetí velké podoblasti 

zdravotní funkce volného času, a tou je hygiena (Pávková, 2014, s. 15). Po příchodu dětí 

do dětského domova se často stává, ţe jejich hygienické návyky jsou nedostatečné nebo 

chybné a vychovatelé je děti musí přeučovat. Všechny zmíněné body by se daly shrnout do 

jednoho obecného výchovné cíle zdravotní funkce výchovného času. Tím obecným a více 

neţ vítaným cílem je zdravotní gramotnost dětí, která je právě u skupiny lidí se sociálním 

znevýhodněním niţší neţ uţ zbytku populace a má zásadní dopad na délku ţivota jedince 

(The HLS-EU Consortium, 2012, s. 3).  
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4.1.3 Sociální funkce 

Na rozdíl od dvou zmíněných funkcí volného času, jejichţ vymezení je zřejmé, nabízí 

sociální funkce hned tři moţné interpretace. Podle Hájka, Hofbauera a Pávkové (2011, s. 

74) se nejčastěji „sociální funkce chápe jako péče o děti, zajištění jejich bezpečnosti, 

dohledu a odpovídajícího zaměstnání v době, kdy skončilo vyučování a rodiče jsou 

v zaměstnání nebo jinak zaneprázdněni,“ popřípadě nejsou vůbec přítomni, jako je tomu u 

dětí z dětských domovů.  

Druhé pojetí sociální funkce se týká jiţ zmíněných sociálních kontaktů s jinými sociálními 

skupinami (Pávková, 2014, s. 15). Vstupování do nových sociálních kontextů a řešení 

neobvyklých situací přispívá k rozvoji v dnešní době tolik ţádaných sociálních dovedností 

a pomáhá dětem se sociálním znevýhodněním s orientací ve světě, který jim ve srovnání 

s běţnou populací chystá mnohem více překáţek. 

Poslední moţnou interpretací sociální funkce výchovy ve volném čase, je moţnost 

vyrovnávat materiální i psychologické rozdíly mezi dětmi, jeţ se liší v závislosti na jejich 

rodinném zázemí (Hájek et al, 2011, s. 74). Toto vymezení je právě pro děti z dětských 

domovů nejzásadnější, jelikoţ patří mezi jedince, kteří pochází z méně podnětného 

rodinného prostředí. To znamená, ţe výchova ve volném čase můţe do určité míry 

vyrovnávat sociální nerovnosti, které přirozeně vyvstávají mezi jimi a dětmi z funkčních 

rodin (Hájek et al, 2011, s. 74). Volnočasové aktivity umoţňují všem dětem bez rozdílu 

věnovat se tomu, co je baví, a také jim poskytují šanci pracovat na svých individuálně 

daných predispozicích, které jim s trochou motivace a tréninku umoţňují rozvinout 

schopnosti a dovednosti, zvýšit sebevědomí, ale hlavně jim pomáhají utvořit správné a 

zdravé návyky ve vztahu k volnému času a předcházet tak hrozícím patologickým jevům.  

4.1.4 Preventivní funkce 

Poslední ze čtyř výchovných funkcí volného času je funkce preventivní, která je u dětí 

z dětských domovů zvláště významná, jelikoţ právě ty patří mezi skupiny, které jsou ve 

zvýšené míře ohroţené patologickými jevy. Obecně lze tvrdit, ţe jakákoliv kvalitně 

koncipovaná volnočasová aktivita funguje jako prostředek všeobecné primární prevence 

(Pávková, 2014, s. 16). O děti se někdo stará, dohlíţí na ně a ony nemají moţnost setkat se 

s jevy, které by je mohly „svést na scestí“. Pakliţe se ve svém volném čase věnují např. 

sportovní či výtvarné aktivitě, nemají jiţ tolik času zabývat se hrami na počítači nebo se 
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scházet s pochybnými partami znuděných teenagerů. Z tohoto důvodu se šance vzniku 

patologií jako gamblerství, agresivní chování, šikana, krádeţe, drogové závislosti atd. 

sniţuje.  

Dále je nutno zmínit, ţe výchova ve volném čase a nabývání kompetencí souvisejících 

s volným časem jsou předpokladem pro vybudování si návyků charakteristických pro 

zdravý ţivotní styl. Budování charakteru, zvyšování rezilience jedince, podpora 

samostatnosti a hospodaření s časem volna, to všechno jsou cenné komponenty primární 

prevence. Často také jednotlivá opatření fungující jako preventivní nemusí být jako 

preventivní vnímána, lépe řečeno nejsou chápána jako nástroj zabraňování vzniku 

patologií, ale spíše jako nástroj vzniku pozitivních vzorců chování. Rovněţ platí, ţe čím 

dříve se s preventivními programy začne (patří sem především podpora kvalitního trávení 

volného času), tím vyšší je pravděpodobnost, ţe dítě bude v budoucím ţivotě 

bezproblémové (Bártík a Miovský, 2010). Také náklady na případné regulování 

neţádoucího chování či převýchovu se sniţují, naopak roste zisk vygenerovaný 

bezproblémovými jedinci, kteří jsou schopni ţít samostatný a produktivní ţivot. Tuto 

skutečnost si vyspělé země uvědomují a vytvářejí strategie, opatření, podpůrné fondy a 

další iniciativy, které oblast volného času jako preventivního opatření deviantního chování 

upravují. V ČR se jedná například o dokument Národní strategie primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeţe (MŠMT, 2013), kde jsou ustanoveny základní cílové 

skupiny a cíle, kterých v této oblasti chce ČR do roku 2018 dosáhnout. Program primární 

prevence je ovšem jen jedním z celé řady dokumentů, strategií a nařízení, jeţ se dětí 

z dětských domovů a obecně ohroţených dětí týkají. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Dětský domov Dolní Počernice 

Výzkumné šetření, které vychází z právě popsané problematiky, jsem se rozhodla provést 

v Dětském domově Dolní Počernice. Neţ jej však blíţe popíši, alespoň v krátkosti 

představím dětský domov, jeho historii, současnost i aktivity, na nichţ se podílí.  

5.1 Historie Dětského domova Dolní Počernice 

Dětský domov v Dolních Počernicích začal svoji historii v roce 1923 jako vychovávatelna 

manţelů Olivových (domovpocernice.cz). Zde bych jen upřesnila, ţe původně Alois a 

Luisa Olivovi zaloţili a vybudovali dětskou vychovávatelnu v Říčanech. Tento objekt se 

však v roce 1926 přeměnil na ozdravovnu, a proto se také o opuštěné a zanedbané děti 

muselo postarat jiné místo (olivovna.cz). Tím se stal barokní zámek v Dolních Počernicích. 

V roce 1923 zde byly vychovávány pouze dívky. Naopak od 1. 1. 1951 byl zámek 

domovem výhradně chlapeckým. O pár měsíců později se však situace opět mění a od  1. 

9. 1951 zde ţijí jak chlapci, tak dívky. Velký rozdíl oproti současnému stavu představovala 

velikost výchovných skupin, v kterých mohlo být aţ 15 dětí. Skupiny byly rovněţ 

rozděleny na chlapecké a dívčí, coţ také kontrastuje se současným stavem, kdy všechny 

rodinné skupiny mají kromě mnohem menšího počtu dětí také zastoupení obou pohlaví. 

V absolutních číslech se personál dětského domova staral o 42 dětí (domovpocernice.cz).   

K velkým změnám, které ovlivnily strukturu a chod domova, dochází v roce 2001. V té 

době byl dětský domov rozšířen o další prostory, coţ mu umoţnilo stát se dětským 

domovem rodinného typu (domovpocernice.cz). Tento krok lze zhodnotit jako vítaný 

vzhledem k výhodám, které tento typ domova (a tedy i menší skupiny dětí) oproti 

internátnímu, poskytuje (viz kapitola 3). Podle webových stránek dětského domova byly 

vytvořeny „čtyři rodinné skupiny s počtem dětí 10–11 na rodinné skupině“ 

(domovpocernice.cz). Jako pozitivní vývoj rovněţ vnímám zavedení smíšených 

(koedukovaných) dětských skupin, které věrohodněji napodobují prostředí běţných rodin. 

Na kvalitě péče se pak jistě projevily i změny v oblasti kvalifikace pedagogických 

pracovníků, které v roce 2004 přinesl školský zákon. Několik pracovníků se vzhledem 

ke zmíněnému zákonu rozhodlo pro zvýšení své kvalifikace (domovpocernice.cz). 

Během dalších let docházelo k rozšiřování dětského domova. Od května roku 2004 se 

v budově zámku vytvořil prostor pro pět výchovných skupin, které však vzhledem 



 

 
27 

k vyššímu počtu dětí musely vyuţívat výjimky (standardní počet dětí v rodinné skupině byl 

6–8 dětí a výjimka umoţňovala dvě děti navíc). Ta však jiţ od roku 2010 nebyla potřeba, 

neboť se dětský domov rozrostl o další dva byty na Černém mostě (domovpocernice.cz).  

5.2 Současná podoba dětského domova 

V posledních letech docházelo k dalším rekonstrukcím a proměnám. Dnes „dětský domov 

spravuje: 4 rodinné skupiny na zámku (Národních hrdinů 1), 1 rodinnou skupinu v budově 

č. 392, součástí je i tělocvična, 4 rodinné skupiny v bytech na Černém Mostě, 2 startovací 

byty v Řepích, součástí hlavního areálu jsou i dva cvičné byty, sluţební byty a hřiště“ 

(domovpocernice.cz). V porovnání s ostatními praţskými i mimopraţskými dětskými 

domovy se proto jedná o jedno z největších zařízení ústavní a ochranné péče. Co se týče 

vybavení jednotlivých bytů, jsou všechny zařízené tak, aby se o sebe jednotlivé rodinky 

mohly postarat samy, tzn., ţe mají kuchyňskou linku, pračku atd. Především v bytech na 

Černém mostě pak rodinky ţijí jako skutečné rodiny, neboť děti nemají moţnost přebíhat 

do jiné rodinky, jako je tomu na zámku. Byty dětem rovněţ umoţňují být v přímém 

kontaktu s dětmi ze sousedních rodin, coţ rozhodně napomáhá tomu, aby viděly, jakými 

způsoby různé rodiny fungují.  

Na webových stránkách domova lze dohledat také hlavní cíle či oblasti činnosti dětského 

domova. Píše se zde, ţe „domov má tři hlavní směry: snaha vrátit děti do rodin,  pomoci 

jim zaţít příjemnější dětství,  připravit je co nejlépe do samostatného ţivota“ 

(domovpocernice.cz). K naplnění posledního bodu pak mimo jiné přispívají cvičné byty, 

ve kterých si děti mohou vyzkoušet, co to znamená starat se o vlastní domácnost. Samy o 

byt pečují, samy platí výplatu, ale stále vše konzultují s rodinnou skupinou, a pokud mají 

problém, mohou se obrátit na tetu, strýce či další zaměstnance, kteří jim ochotně poradí.   

O plynulý chod dětského domova se stará pan ředitel Martin Lněnička, který mi rovněţ 

umoţnil provést výzkumné šetření v dětském domově. Kromě něj je personál dětského 

domova tvořen zástupcem ředitele a dalšími 37 pedagogickými pracovníky. Z nich je podle 

informacích obsaţených ve výroční zprávě z 30. 10. 2016 většina (34 zaměstnanců) 

kvalifikovaných k pedagogické činnosti (Lněnička, 2016, s. 3). Kromě těchto 

pedagogických pracovníků je zde zaměstnáno šest nepedagogických pracovníků. 

Pracovníci se věnují dalšímu sebevzdělávání v souladu se zákonem.  
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V současné době je dětský domov tvořen 9 rodinnými skupinami a v nich je umístěno 62 

dětí. Během školního roku 2015/2016 přišlo 19 nových dětí a z domova odešlo 12 dětí. 

S ohledem na věkovou strukturu obyvatel Dětského domova Dolní Počernice je zde 

nejpočetněji zastoupena věková skupina od 10 do 15 let, kterou tvoří 22 dětí.  

 

Graf 1: Věková struktura dětí v DD Dolní Počernice 

 

5.3 Aktivity dětského domova 

Vnitřní ţivot domova je vskutku pestrý. Děti se účastní jednodenních i vícedenních výletů 

a v létě jsou potom oblíbenou aktivitou dětské tábory. Ty povaţuji za přínosné nejenom 

proto, ţe rozvíjí vztah dětí k přírodě, učí je samostatnosti (coţ ostatně platí pro všechny 

děti bez rozdílu), ale především umoţňují dětem z dětského domova navazovat přátelství 

s dětmi z běţných rodin. Táborů se ve školním roce 2015/2016 zúčastnilo 36 dětí, dvě 

rodinné skupiny byly na horách a dvě u moře (jedna rodinná skupina byla u moře 

v Chorvatsku, druhá pak navštívila Egypt). Děti vyjely na kola, byly na vodě nebo také na 

Jičínské boudě (Lněnička, 2016, s. 4). 

O bohatosti aktivit, kterým se děti ve svém volném čase mohou věnovat a které jim 

zabezpečuje přímo dětský domov, svědčí 3. místo v celoroční soutěţi o nejvšestrannější 

sportovní dětský domov Dětský domov Cup 2015. Dále dětský domov pořádá petanquové 

turnaje, běţecké závody a účastní se prodejních výstav dětských výrobků. V dětském 

domově se děti mají moţnost kromě jednorázových akcí (turnajů, soutěţí a výletů) účastnit 

pravidelných zájmových činností, jakými je hudební či keramický krouţek. Další 

volnočasové aktivity děti navštěvují mimo dětský domov, ovšem tomu se budu podrobněji 

věnovat v praktické části práce.  
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6 Výzkumné šetření 

Výzkumné šetření, které vychází z právě popsané problematiky, jsem se rozhodla provést 

v Dětském domově Dolní Počernice. Jednalo se o výběr provedený na základě příhodné 

lokace zařízení. Dalším rozhodujícím faktorem, byl vyšší počtu klientů, který byl 

předpokladem k získání dostatečného mnoţství dat. Musím uvést, ţe s domovem jsem 

sama jako pracovnice či jako jeden z jeho klientů nikdy předtím ţádné zkušenosti neměla. 

Nebyla jsem tedy přímo seznámena s jeho vnitřním ţivotem prostřednictvím vlastní 

zkušenosti. Moje role by se dala přirovnat k pozici antropologa, který se snaţí proniknout 

do ţivota specifické kultury, o níţ má jen zprostředkované informace. Podobně jako on 

jsem se musela zbavit všech předsudků, všech mediálně podmíněných názorů a 

s otevřenou myslí jsem se pokoušela porozumět dětským výpovědím o tom, jakým 

způsobem tráví svůj volný čas. Samozřejmě si uvědomuji limitace, jeţ jsou s tímto 

přístupem spojeny. Hlavní nevýhodou je především nedostatečné porozumění tamnímu 

ţivotu, k němuţ bych mohla dospět, pokud bych v prostředí dětského domova po nějakou 

dobu ţila. Na druhou stranu, jsem byla schopna posoudit sebraná data s odstupem a menší 

zaujatostí. Jako outsider a vnější pozorovatel jsem mohla nestranně zhodnotit vyuţívání 

volného času dětí v Dětském domově Dolní Počernice a pomocí více výzkumných metod 

jsem dospěla k závěrům, jeţ snad budou přínosem jak pro dětský domov, tak pro další 

práce zabývající se podobnou problematikou.  

6.1 Cíle výzkumného šetření a výzkumné otázky 

„Pokud nemáme, co hledáme, neporozumíme tomu, co najdeme.“ (H. Poincaré cit. Podle 

Pelikán, 2007, s. 37).   

Hlavními cíli výzkumného šetření je (1) popsat volnočasové aktivity dětí v Dětském 

domově Dolní Počernice a také (2) zjistit, zdali jsou klienti zařízení s nabídkou 

volnočasových aktivit spokojeni. Dílčím cílem je (3) zmapovat neorganizovaný volný čas 

dětí, tedy popsat činnosti, kterými se ve svém volném čase zabývají nezávisle na 

institucích. Ač by se dílčí cíl šetření mohl zdát nadbytečný, povaţuji ho za klíčový pro 

kontextualizaci problematiky a také za velmi uţitečný při následné interpretaci dat 

týkajících se organizovaných volnočasových aktivit. Z hlediska pedagogického 

ovlivňování volného času mají pedagogové největší moţnost působit na své svěřence právě 

při organizovaných činnostech, proto je tento cíl šetření prioritou. Na druhou stranu, je 
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nutné vnímat volný čas jako celistvý koncept, jehoţ jednotlivé sloţky se prolínají a 

navzájem se ovlivňují.  

Z cílů šetření lze odvodit výzkumné otázky, na které budu hledat odpověď:  

Výzkumné otázky:: 

(1) Jakými volnočasovými aktivitami se děti z Dětského domova Dolní Počernice 

zabývají?  

(2) Jsou děti spokojené s volnočasovými aktivitami, které jim jsou poskytovány 

dětským domovem? 

(3) Jakými činnostmi se děti zabývají v rámci neorganizovaného volného času?  

6.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Zkoumanou skupinou, a tedy základním souborem šetření jsou děti z Dětského domova 

Dolní Počernice, přičemţ se nejedná o vyčerpávající šetření. Vzhledem k rozdílům mezi 

dětmi, jeţ jsou dané stupněm vývoje psychofyziologické soustavy, jsem výzkumný vzorek 

zúţila na skupinu dětí ve věkovém rozmezí 10–15 let, a tudíţ výběrový soubor tvoří 22 

dětí. Dle Švece jej lze charakterizovat jako záměrný kvalifikovaný výběr (2004, s. 47). 

Tuto věkovou skupinu jsem zvolila proto, ţe je v poměru s ostatními věkovými skupinami 

zastoupena největším počtem dětí. Dalším důvodem byl rovněţ fakt, ţe mladší děti ještě 

nemají vyhraněné zájmy a starší děti v mnoha případech dají přednost brigádě před 

pravidelným navštěvováním krouţků. Přestoţe jsou pro toto období charakteristické určité 

vývojové zvláštnosti, je třeba si uvědomit, ţe v období středního školního věku jsou 

individuální rozdíly jak v oblasti motorické, tak v oblasti kognitivní poměrně velké.  

 

6.3 Výzkumné metody 

Základní výzkumnou metodou šetření byl dotazník. K tomu, abych získala více informací a 

lépe porozuměla některým odpovědím, jsem pak dětem kladla doplňující otázky. Dotazník 

se skládal z uzavřených, polouzavřených i otevřených otázek. V hlavičce dotazníku bylo 

dětem vysvětleno, za jakým účelem dotazník vyplňují, a byly uvedeny jednoduché 

instrukce. Náročnější otázky jsem zařadila doprostřed dotazníku, na konci dotazníku pak 

děti odpovídaly na základní údaje spojené s jejich věkem a pohlavím, nad kterými jiţ 

nemusely přemýšlet. Při konstrukci otázek jsem se soustředila především na to, aby byly 
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jasné, srozumitelné a pro děti zajímavé. Dále jsem se snaţila vyhnout návodným otázkám a 

otázkám, které by mohly vzbuzovat předpojatost (Gavora, 2010, s. 123). I přestoţe jsem já 

nebo vychovatelky mladším dětem s vyplněním dotazníku pomáhaly, bylo potřeba vyhnout 

se komplikovaným souvětím. Dále jsem zvolila velmi jednoduchý design tak, aby děti 

nebyly příliš rozptýlené grafickými úpravami. Vzhledem k věku dětí pro mě bylo prioritní 

zredukovat otázky na ty nejobsaţnější tak, abych co nejmenším počtem otázek získala co 

moţná nejvíce informací. Tato opatření byla nezbytná s ohledem na věk dětí, se kterým se 

pojí omezenější slovní zásoba, horší čtenářská gramotnost a také niţší schopnost soustředit 

se, neţ jak je tomu u dospělé populace.  

Jak jsem jiţ uvedla, rozhodla jsem se metodu dotazníku kombinovat s polostrukturovaným 

rozhovorem, který z větší části navazoval na otázky obsaţené v dotazníku. Vzhledem 

k menšímu počtu participantů (15 dětí) nebylo problematické uskutečnit rozhovory, coţ by 

bylo velmi náročné, pokud by se šetření účastnily všechny děti. Důleţité je rovněţ zmínit, 

ţe k vyplňování dotazníků a následnému rozhovoru došlo se skupinkou dětí najednou. 

Z tohoto důvodu měl rozhovor občas podobu skupinové diskuze. Názory dětí podněcovaly 

k odpovědi jejich kamarády, a tak jsem často získala informace, které by mi při 

individuálním rozhovoru dítě samo neposkytlo.  

Další oblast, která musela být zohledněna při tvorbě otázek dotazníku i při rozhovorech, se 

týkala specifik právě této skupiny dětí pocházejících z nefunkčního rodinného prostředí. 

Téměř všechny děti své rodiče stále mají, dokonce se s nimi někdy vídají, rodiče si je 

berou na prázdniny, na víkendy atp. Jejich vztahy jsou sloţité a v porovnání s ostatními 

rodinami nestandardní. Záměrem dotazníku byl ovšem volný čas a v ţádném případě jsem 

nechtěla jitřit staré rány, či uvádět děti do rozpaků. Proto jsem se úmyslně vyhýbala 

otázkám, které by jim byly nepříjemné. I přesto se ale v otevřených otázkách objevovaly 

odpovědi, které dokládaly stesk po rodičích (viz kapitola 7). Snaţila jsem se tedy vyhnout 

jakýmkoliv negativním dopadům, které by mohly být způsobeny chybně zvolenými 

otázkami. V tomto ohledu jsem se řídila dle Pelikána, který píše, ţe „promyšlení etických 

důsledků kaţdého experimentu by mělo být etickou povinností kaţdého badatele ve 

společenských vědách, tedy i pedagogického výzkumníka“ (Pelikán, 2007, s. 35). 
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6.4 Organizace výzkumného šetření 

Šetření bylo realizováno během měsíců února aţ května roku 2017 a mým cílem bylo, co 

nejméně zatíţit chod zařízení a zároveň maximalizovat mnoţství získaných dat. Proto jsem 

se domluvila na spolupráci s vychovateli domova, kteří mi pomohli s distribucí některých 

dotazníků. Vedle toho jsem také sama navštívila dětský domov, vyplnila s dětmi dotazníky 

a následně jim kladla doplňovací otázky. S vychovateli jsme se dohodli, ţe bude 

nejefektivnější děti do spolupráce nenutit. To je také důvodem, proč jsem ze zamýšlených 

22 dotazníků, získala zpět dotazníků 15 (šetření se zúčastnilo 11 chlapců a 5 dívek). 

Rozhodnutí zahrnout do výzkumu jen ty, kteří se chtějí dobrovolně zúčastnit, bylo i přes 

menší počet respondentů správné. Předešla jsem tak zkreslení, ke kterému by mohlo dojít, 

kdyby děti odpovídaly na otázky nepravdivě či neúplně. Také si myslím, ţe volný čas je uţ 

ze své podstaty v úzkém spojení s dobrovolností, a proto jsem na nikoho netlačila a 

kaţdému dítěti jsem dala moţnost rozhodnout se, zdali se šetření zúčastní, či nikoliv. 

Ještě před administrací dotazníků dětem v dětském domově bylo nutné provést 

předvýzkum a ověřit, jestli výzkumný nástroj (tedy dotazník) funguje (Gavora, 2010, s. 

84). Snaţila jsem se zjistit, zdali jsou otázky vhodně formulované a případně odhalit 

nejasnosti či moţné misinterpretace. Pro účel předvýzkumu byly vybrány tři děti ve věku 

10, 11 a 14 let, které doučuji anglický jazyk. Kromě jedné otázky, která jim nebyla zcela 

jasná (a kterou jsem přeformulovala tak, aby jí děti rozuměly), se při vyplňování dotazníku 

neobjevily ţádné nejasnosti. Srozumitelnost dotazníku byla rovněţ předmětem jedné ze 

závěrečných otázek dotazníku (viz příloha práce), která měla slouţit jako zpětná vazba pro 

mě, kdyby se přece jenom objevily nějaké nejasnosti. Další oblast, kterou jsem 

v předvýzkumu zkoumala, byla časová náročnost dotazníku. Bylo nutné ověřit, zdali se 

děti vydrţí soustředit. Pokud by tomu tak nebylo, musela bych některé otázky vyřadit (to 

ovšem nebylo potřeba). 

Po provedení předvýzkumu, který neodhalil ţádné zásadní nedostatky mého výzkumného 

nástroje, následovala administrace dotazníků. Část dotazníků jsem v papírové podobě 

poslala vychovatelům dětského domova, kteří je dle mých instrukcí s dětmi vyplnili. Větší 

část dotazníků jsem pak při návštěvě dětského domova s dětmi vyplnila sama. Poté jsem 

dětem kladla související otázky, které jsem ve zkrácené podobě zapisovala do 

záznamového archu. Snaţila jsem se klást otázky tak, aby na sebe plynule navazovaly a 

logicky přecházely jedna v druhou. Jelikoţ jsme dotazník vyplňovali všichni najednou, 
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interview, které následovalo, mělo spíše podobu interaktivní diskuze neţ individuálního 

rozhovoru.  

Získaná data jsem následně vyhodnotila a převedla do přehledných grafů. V následující 

části textu se zabývám jejich analýzou a interpretací.  

7 Analýza a interpretace získaných dat  

K tomu, abych mohla co nejlépe odpovědět na výzkumné otázky, rozdělila jsem dotazník 

na tři části. Kaţdá z nich obsahuje otázky, které jsou relevantní ke třem zkoumaným 

oblastem šetření: (1) volnočasové aktivity; (2) spokojenost s volnočasovými aktivitami; (3) 

neorganizovaný volný čas. Kromě těchto tří oblastí jsem na začátek dotazníku zařadila 

několik otázek, které zkoumají vnímání volného času dětmi z dětského domova na obecné 

úrovni. Tyto otázky se přímo nevztahují k ţádné ze sledovaných oblastí a jejich účel byl 

dvojí: instrumentální a informační.  Jednak slouţily jako nástroj podněcující děti k tomu, 

aby se nad volným časem zamyslely a zkusily si představit, co pro ně znamená a jak ho 

vnímají. Dále mi odpovědi na tyto úvodní obecné otázky poskytly další informace 

potřebné pro hlubší porozumění tomu, jak k volnému času přistupují a tím mi umoţnily 

přesněji interpretovat jednotlivé poloţky vztahující se ke třem klíčovým oblastem.    

7.1 Volný čas a jeho vnímání dětmi  

Tato část se skládá z několika „zahřívacích“ otázek uvádějících děti do tematiky. Zjišťuji 

v ní mnoţství volného času dětí a také s kým svůj volný čas tráví nejraději. Dále se 

zabývám subjektivním pocitem nudy dětí a rovněţ jednu otázku směřuji do oblasti 

mimoškolních povinností, které nejsou součástí volného času. Odpovědi z této části 

dotazníku mi velmi pomohly porozumět volnému času dětí především z jejich pohledu.   
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Položka č. 1 „Kolik máš volného času?“ 

 

Graf 2: Mnoţství volného času  

 

Pro odpověď na tuto otázku bylo nutné, aby se děti nejprve zamyslely nad tím, co pro ně 

volný čas znamená. Především s menšími dětmi jsem pak probírala, co vše patří do 

volného času a jak by se dal popsat. Většinou si jej představovaly jako čas, „kdy nejsem ve 

škole“ a kdy „můţu dělat, co chci“. V souvislosti s poloţkou č. 6 jsme pak volný čas 

společně vymezili oproti času vázanému. Jak lze vyčíst z grafu č. 3, nejvíce dětí (7 dětí) se 

rozhodlo pro odpověď „přiměřeně.“ Stejný počet dětí (3 a 3 děti) potom zvolil odpovědi na 

opačných koncích škály – „hodně“ a „málo.“ Pouze 2 děti se přímé odpovědi vyhnuly 

s tím, ţe to nedovedou posoudit. Pokud se děti neuměly rozhodnout, volily právě 

„nedovedu posoudit“ nebo „přiměřeně“, aby se vyhnuly extrémům. Odpověď „přiměřeně“ 

tedy pro některé znamenala, ţe mají volného času „tak akorát“ a pro některé byla 

„bezpečnou“ střední cestou.  
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Položka č. 2 „Nudíš se?“ 

 

Graf 3: Pocit nudy 

 

Tato poloţka byla zařazena proto, ţe pocit nudy je právě ve vztahu k sociálně 

znevýhodněným jedincům rizikovým faktorem. Aby děti nesklouzly k patologickému 

chování, je nutné, aby svůj volný čas naplňovaly aktivitami a jiţ neměly čas se nudit. 

V tomto smyslu je nuda úzce propojená s trávením volného času. Nejčastější odpovědí 

participantů šetření (7 dětí) byla moţnost „občas“. Vůbec se nenudí 3 děti. Poněkud 

znepokojivý by se mohl zdát počet dětí (5 dětí), které odpověděly, ţe se nudí často. Ovšem 

jak bylo během doplňujících otázek zjištěno, zde není na vině nedostatek volnočasových 

aktivit ani stimulace ze strany vychovatelů, ale spíše občasné psychické rozpoloţení dětí 

vyplývající z jejich sociální situace. Frustrace základních potřeb spojená s absencí rodičů 

můţe být příčinou letargie a negativních emocí, tudíţ pocit nudy, který někteří z nich 

pociťují, je jen přirozeným jevem, který se u této skupiny vyskytuje častěji neţ u normální 

populace (blíţe k psychologickým aspektům ústavní výchovy v kapitole 3.2). Jak je také 

uvedeno ve výzkumu hodnotových orientací dětí ve věku 6–15 let „Nuda tedy nutně 

neznamená, ţe člověk vůbec nemá co dělat, ale spíše to, ţe se nedokáţe pro ţádnou 

aktivitu nadchnout, i kdyţ by si přál se v něčem angaţovat“ (Bocan et al, 2011, s. 110). 

Důleţité bylo, ţe ti, kteří uvedli, ţe se nudí, zároveň vyjadřovali přání účastnit se některých 

aktivit.  
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Položka č. 3 a č. 4 „S kým trávíš nejvíce volný čas ve (3) všední den/(4) o víkendu?“  

 

Graf 4: S kým nejvíce tráví volný čas ve všední den/o víkendu 

 

Z odpovědí je zřejmé, ţe děti tráví svůj volný čas nejraději s kamarády z dětského domova, 

a to jak ve všední den, tak o víkendu. To lze vysvětlit s ohledem na věk respondentů, který 

je typický orientací právě na vrstevníky (v protikladu s mladším školním věkem, kde hrají 

stále důleţitější roli rodiče) (Hájek et al, 2011, s. 99). Ve všední den tráví svůj čas 

s kamarádem z dětského domova nejraději 9 dětí, o víkendu je preferuje 6 dětí. Oproti 

všednímu dni, kdy jasně dominovala moţnost „kamarádi z dětského domova,“ byla o 

víkendu rovněţ velmi častou odpovědí moţnost „vychovatel“. Variantu „vychovatel“ 

vybíraly především mladší děti (10 a 11 let), coţ souvisí s tím, ţe hlavně u nich hrají při 

volbě volnočasových aktivit a trávení volného času důleţitou roli rodiče, či jiní významní 

dospělí (tety a strýci v dětském domově). Některé děti rovněţ uváděly moţnost „sám“ 

nebo zmiňovaly význam situace a jak se zrovna cítí. „Někdy jsem nejraději sama, někdy 

dělám věci s holkama.“ 
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Položka č. 5 „S kým nejraději trávíš volný čas v DD?“ 

 

Graf 5: S kým nejraději tráví volný čas v DD 

 

Tato poloţka doplňuje předchozí otázku a potvrzuje, ţe většina dětí (12 dětí) preferuje 

trávit svůj volný čas s přáteli. Zbytek dětí volil moţnost „s vychovatelem,“ coţ opět 

potvrdilo předchozí zjištění.  

 

Položka č. 6 „Kolik času trávíš každý den domácími povinnostmi?“ 

 

Graf 6: Domácí povinnosti 

 

Tato poloţka zkoumala oblast vázaného času, který je potřeba od volného času odlišovat. 

Měla pomoci vymezit volný čas vůči času vázanému tak, aby si děti uvědomily, co je 

jejich volný čas a ţe volný čas není totéţ, co čas mimoškolní. Hlavním účelem ovšem bylo 

zjistit angaţovanost dětí na kaţdodenních pracích v domácnosti. Jejich aktivní účast na 
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chodu domácnosti je skvělou průpravou pro jejich dospělý ţivot. Zodpovědnost za drobné 

úkoly posiluje jejich sebevědomí, děti se učí samostatnosti a připravují se na období, kdy 

začnou ţít mimo dětský domov. Vyšší míra podílu dětí na chodu domácnosti je v dětských 

domovech rodinného typu, kam spadá také DD Dolní Počernice. Povinnostem, do kterých 

nepatří domácí úkoly, se nejvíce dětí (7 dětí) věnuje denně půl hodiny. 5 dětí pak 

odpovědělo, ţe se povinnostmi zabývají 1 hodinu denně, coţ je poměrně hodně času. 

Z rozhovorů se zdálo, ţe jsou na své úkoly spíše pyšné, neţ ţe by je vnímaly jako přítěţ. Je 

pravdou, ţe mnoho teenagerů dnes nemá zdání, jak se zapne pračka nebo uvaří polévka, 

takţe v tomhle ohledu mají děti z dětského domova výhodu. Nicméně je třeba si uvědomit, 

ţe oproti dětem z běţných rodin, musí po opuštění dětského domova ţít samostatně 

s mnohem niţší podporou okolí. Pokud se objeví problém, většinou zde nebývá ţádný 

rodinný příslušník, který by se o mladého člověka postaral.  

7.2 Neorganizovaný volný čas 

V této části se zabývám aktivitami, kterým se děti věnují ve svém volném čase nezávisle 

na institucích. V mnoha případech se jedná o spontánní činnosti, činnosti spíše pasivní 

(sledování televize, surfování na internetu), ale také sem patří aktivity jako návštěvy 

kaváren nebo četba knih. Role pedagoga volného času či vychovatele je u spontánních 

aktivit méně direktivní neţ u organizovaných aktivit. Pedagog se stává spíše facilitátorem, 

konzultantem či poradcem (Hofbauer, 2004, s. 41) a zajišťuje především bezpečnost dětí.  

Položka č. 7a „Kolik času každý všední den věnuješ sledování televize?  

 

Graf 7: Sledování televize 
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Vliv televize na osobnost dětí i dospělých je předmětem diskuzí jiţ po mnoho desetiletí. 

Objevují se názory, které ji povaţují za příčinu asociálního chování v dospělosti i názory, 

které její „negativní vliv zlehčují“ (Bocan, 2011, s. 93). Ač její přesný vliv na osobnost 

člověka není znám, jisté je, ţe její naduţívání připravuje děti o čas, který by mohly strávit 

aktivněji. Dle výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let (Bocan, 2011, s. 94) 

obliba televize roste s věkem dětí. Vzhledem k dětem z dětského domova je však 

významnější zjištění toho, ţe televize se díky své snadné dostupnosti stává častou 

volnočasovou aktivitou dětí, jejichţ rodiče mají niţší vzdělání a niţší socioekonomický 

status (Bocan, 2011, s. 94). Vzhledem k faktu, ţe aţ 70 % dětí z Dětského domova Dolní 

Počernice sem přichází po desátém roce věku (domovpocernice.cz), je velmi 

pravděpodobné, ţe si ve svých rodinách vytvořily nezdravé návyky spojené s vysokou 

konzumací televize. Výsledky šetření odhalily, ţe 6 dětí televizi vůbec nesleduje nebo ji 

sleduje méně neţ 30 minut denně. 5 dětí uvedlo, ţe televizi sleduje v rozmezí 31–60 min. 

denně a jen 3 děti sledují televizi 90–120 min. V porovnání s jiţ několikrát zmiňovaným 

výzkumem Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let dopadly děti z dětského domova o 

něco lépe (Bocan, 2011, s. 94). Samozřejmě výzkumný vzorek je mnohonásobně menší, a 

proto lze srovnání povaţovat pouze za ilustrativní, nicméně i tak si myslím, ţe svědčí o 

tom, ţe děti v dětském domově tráví svůj čas aktivně. Sledování televize se věnují 

rozhodně méně, neţ jak by tomu s největší pravděpodobností bylo v jejich biologických 

rodinách.  

Položka č. 7b „Kolik času každý všední den věnuješ (1) sociálním sítím, internetu, 

chatování; (2) práci s PC kvůli škole?“ 

 

Graf 8: Internet a sociální sítě 
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Vzhledem k narůstajícímu trendu vyuţívání digitálních technologií mě zajímalo, kolik času 

stráví děti na těchto sítích v rámci svého volného času a jak často pouţívají počítač 

k přípravě do školy. 7 dětí odpovědělo, ţe sociální sítě či internet denně pouţívá po dobu 

kratší neţ půl hodiny, 4 děti zvolily moţnost „31–60 min.“ a 2 děti „61–90 min“. Děti 

stráví na počítači více času zábavou a méně pak vyuţívají počítač k přípravě do školy. 

Stejně jako u televize pak platí, ţe s vyšším věkem se zvyšuje čas strávený na internetu a 

sociálních sítích (Bocan, 2011, s. 72), coţ jsem pozorovala i mezi dětmi z dětského 

domova. Například chlapci, který uvedl, ţe internet vůbec nepouţívá, bylo 10 let. Na 

druhou stranu čtrnáctiletý hoch odpověděl, ţe internet a sociální sítě pouţívá kaţdý den 

„více neţ dvě hodiny“.  

Položka č. 8 „Jak často se věnuješ četbě knih?“ 

 

Graf 9: Četba knih 

 

Digitální technologie se staly velkým konkurentem tradičních zájmových činností. Mezi ně 

patří i četba knih, která v posledních letech baví stále méně českých dětí. V roce 2013 

společnost  Mediaresearch a. s. provedla výzkum, který byl zaměřen na četbu a vztah dětí 

ke knihám. Závěry šetření potvrdily stále menší zájem dětí o knihy. „Třetina dětí čte knihy 

kaţdý den, ale další třetina nepřečte za měsíc ani jednu knihu“ ( nuv.cz). Výzkum rovněţ 

odhalil korelaci mezi vzděláním rodičů (a tím jestli jsou sami čtenáři) a zájmem o čtení 

jejich dětí (nuv.cz). Na základě tohoto výzkumu se domnívám, ţe spíše niţší zájem dětí 

v dětském domově o knihy, je dán právě jejich rodinných zázemím. Většina dětí (8 dětí) 
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odpověděla, ţe téměř nečte, 4 děti přečtou jen pár knih do roka. Kdyţ jsem se jich pak 

ptala, proč nečtou, nejčastější odpovědí bylo nepřekvapivé „nebaví mě to“. 

Položka č. 9 „Jak často se věnuješ následujícím aktivitám?“ 

(1) Schůzka s partnerem 

(2) Turistika, výlety do přírody 

(3) Návštěva kaváren, restaurací a čajoven 

 

Graf 10: Schůzka s partnerem, výlety, návštěva restaurace 

 

Tuto otázku jsem zařadila i navzdory tomu, ţe jsem nepředpokládala vysokou účast na 

zmíněných aktivitách. Můj předpoklad se potvrdil a většina dětí jimi svůj volný čas zatím 

nenaplňuje. Je to dáno především jejich věkem. Lze předpokládat, ţe u nich frekvence 

kladných odpovědí u moţností „schůzka s partnerem“ a „návštěva restaurací, kaváren a 

čajoven“ s věkem poroste.  
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Položka č. 10 „Kde nejraději trávíš svůj volný čas?“ 

 

Graf 11: Kde nejraději tráví svůj volný čas 

 

Celkem 9 dětí tráví svůj volný čas nejraději venku s kamarády. Na druhou stranu moţnost 

„dětský domov“ nezvolilo ţádné dítě. 2 děti tráví svůj volný čas nejraději na krouţku a 4 

dětem je to jedno, coţ poté v rozhovorech doplnily, ţe to „záleţí na situaci“ a ţe „je to 

různé“. Několikrát pak v rozhovorech zaznělo, ţe svůj volný čas tráví nejraději u mámy 

nebo u táty. I přestoţe je rodiče zanedbávají, hlavně menší děti k nim mají stále vřelý vztah 

a velmi si je idealizují. Jelikoţ se jednalo o polouzavřenou otázku, děti měly moţnost 

zvolit „někde jinde“ a poté doplnit kde. I v tomto případě se jednalo o preferenci trávení 

volného času s jedním z rodičů.  

7.3 Volnočasové aktivity – organizovaný volný čas 

Jak bylo v teoretické části zmíněno, výchova ve volném čase má především pro sociálně 

znevýhodněné děti velký význam.  V následující části se proto zaměřím na oblast, kde mají 

vychovatelé, trenéři a další pedagogové největší moţnost vyuţít výchovy ve volném čase a 

jejím prostřednictvím pozitivně působit na harmonický rozvoj osobnosti dětí. Budou 

popsány organizované aktivity trávení volného času dětí, zájmové krouţky i motivace 

k jejich navštěvování a další související oblasti.  
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Položka č. 11a „Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek?“ 

 

Graf 12: Návštěva zájmového krouţku 

 

Z celkového počtu 15 dětí, které se zúčastnily výzkumného šetření, navštěvuje 9 z nich 

nějaký zájmový krouţek. 6 dětí tedy ţádný krouţek nenavštěvuje, jako důvod uváděly 

především „nezájem.“ Některé z nich poté dodávaly, ţe by v budoucnu nějaký krouţek 

rády navštěvovaly. Děti, které odpověděly, ţe na krouţek chodí, uváděly často i dvě různé 

aktivity. 

 

Položka 11b „Jaký kroužek navštěvuješ?“ 

 

Graf 13: Druhy navštěvovaných krouţků 
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Co se týče zaměření krouţků, nejvíce dětí navštěvuje sportovní aktivity. Děti chodí na 

atletiku, jezdí na koni, hrají stolní tenis či fotbal. Vysoká oblíbenost sportovně zaměřených 

krouţků je opět v souladu s obecnou tendencí české mládeţe. Podle výzkumu Hodnotové 

orientace dětí ve věku 6–15 let navštěvuje 73 % dětí nějaký sportovní krouţek (Bocan, 

2011, s. 103). Druhým nejčastějším typem volnočasových aktivit dětí z dětského domova 

jsou činnosti hudební. Konkrétně se děti zabývají hrou na kytaru a flétnu. Třetí oblastí pak 

jsou činnosti výtvarné, tedy keramický krouţek, jeţ je zabezpečovaný přímo dětským 

domovem. Vedle něj pak dětský domov organizuje ještě hudební krouţek. Ostatní 

volnočasové krouţky (především sportovní) jsou pak poskytovány jinými institucemi. 

Tímto způsobem je podpořena socializace dětí v jiných prostředích, mají moţnost se 

setkávat s jinými dětmi a celkově se učí jednat v odlišných sociálních kontextech, neţ 

jakým je dětský domov.  

 

Položka č. 12 „Proč na kroužek chodíš?“ 

 

Graf 14: Motivace k návštěvě krouţku 

 

Kromě typu krouţku mě rovněţ zajímaly příčiny, které děti k účasti na aktivitách vedou. 

Tato otázka byla pro některé náročná, neboť na krouţky chodí většinou z více důvodu. 

Kdyby si ovšem měly vybrat ten nejdůleţitější, většina z nich (6 dětí) by zvolila moţnost 

„baví mě to, co na krouţku dělám“. Jednotlivci také zmiňovali moţnosti jako „kamarádi“ 

nebo „přání vychovatele“. V rozhovorech pak děti často uváděly hned několik důvodů 
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najednou, např. jeden chlapec odpověděl, ţe na krouţek chodí, protoţe ho baví, ale také 

má rád trenéra a chce být v dané činnosti dobrý.  

Položka č. 13 „Chtěl bys chodit na nějaký další kroužek?“ 

 

Graf 15: Návštěva dalšího krouţku  

 

Touto otázkou jsem zjišťovala přání dětí týkající se jejich přání chodit ještě do nějakého 

krouţku. Společný hovor se týkal činností, kterým by se chtěly věnovat, a krouţků, do 

kterých by v budoucnu rády chodily. Většina dětí (11 dětí) na otázku odpověděla, ţe jsou 

spokojeny a jen 4 děti by chtěly chodit na další krouţek. Dvě z nich by rády navštěvovaly 

krouţek tancování, jedna dívka koně a jeden chlapec by rád chodil na parkour. Z následné 

diskuze, bylo zřejmé, ţe by se děti rády zabývaly aktivitami, jeţ jsou v dnešní době 

teenagery vnímány jako „cool.“ Trendem jsou především různé taneční styly, parkour či 

jízda na longboardu. Dětem se tyto činnosti zdají atraktivní, ale často se jedná spíše o 

přelétavý zájem či krátkodobé nadšení. Touha zabývat se aktivitou není většinou 

podnícena skutečným zájmem o činnost jako takovou, ale spíše se jedná o image, který je 

s činností asociován.  
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Položka č. 18 „Účastníš se akcí (výlety, DD cup, turnaje), které dětský domov 

pořádá?“ 

 

Graf 16: Účast na akcích DD 

 

Tato otázka zkoumá participaci klientů dětského domova na jednorázových volnočasových 

akcích. Dětský domov lze v tomto ohledu povaţovat za velmi činorodý (viz podkapitola 

5.3), neboť dětem nabízí velmi pestrý program. Nabídka aktivit a rozhodnutí dětí se jich 

účastnit jsou však dvě odlišné věci a děti musí být k účasti na akcích povzbuzovány. 

V tomto smyslu má vychovatel velmi náročný úkol a musí hledat cesty, jak děti správně 

motivovat. Z rozhovorů se ovšem zdálo, ţe nabídka činností odpovídá struktuře zájmů dětí, 

a tak je k účasti na nich nikdo přemlouvat nemusí. O příznivé situaci vypovídají rovněţ 

odpovědi dětí, které nejvíce volily moţnost „často“. Jeden chlapec zmínil, ţe se aktivit 

neúčastní, ale také dodal, ţe by se jich účastnit chtěl.  

7.4 Spokojenost s trávením volného času 

Velmi důleţitou oblastí výzkumného šetření byla snaha odkrýt, zdali jsou děti spokojeny 

s moţnostmi trávení svého volného času. Pokud by se ukázalo, ţe jsou výrazně 

nespokojeny, bylo by toto šetření podnětem pro nápravu situace. Výsledky však přinesly 

příjemné překvapení, protoţe většina dětí s nabídkou volnočasových aktivit a obecně 

s trávením svého volného času spokojena je. 
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Položka č. 16 „Jsi spokojen s nabídkou a kvalitou zájmových kroužků, které máš 

možnost navštěvovat?“ 

 

Graf 17: Spokojenost s nabídkou zájmových krouţků 

 

Velmi pozitivní bylo zjištění, ţe většina dětí (9 dětí), které na krouţky chodí, jsou s nimi 

také spokojeny. Ty děti, které na ţádný krouţek nechodí, odpovídaly „spíše nespokojen“ 

(2 děti) nebo volily moţnost „nedokáţi posoudit“ (4 děti). Moţnosti „nedokáţi posoudit“ 

označily děti, které na krouţky nechodí, protoţe se jim nechce či o ţádný krouţek nemají 

zájem. Jejich odpověď tedy není kritikou, zkrátka reflektuje jejich neutralitu nebo spíše 

vyjadřuje to, ţe daný problém nemohou komentovat, jelikoţ se krouţků neúčastní.  

Na tuto otázku navazovala otevřená otázka, která zkoumala, co by se podle dětí mělo 

změnit, aby byly více spokojeny. V některých odpovědích se opět reflektovala jejich touha 

být se svými rodiči, která ač přímo nesouvisí s nabídkou volnočasových aktivit, upozorňuje 

na to, ţe o nich neustále přemýšlí a chtějí být s nimi. Objevil se zde i jasný poţadavek na 

otevření krouţku archeologie.  

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Velmi spokojen.

Spíše spokojen.

Spíše nespokojen.

Zcela nespokojen.

Nedokáţi posoudit.



 

 
48 

Položka č. 19 „Jsi spokojen s možnostmi využívání volného času v DD?“ 

 

Graf 18: Spokojenost s vyuţíváním volného času v DD 

 

Tato otázka navazuje na předchozí dvě otázky a zabývá se spokojeností dětí s trávením 

jejich volného času v dětském domově. Spadají sem jak aktivity organizované, tak činnosti 

spontánní. Výsledky šetření ukázaly, ţe všechny dotázané děti jsou „velmi“ nebo „spíše 

spokojeny“, coţ opět poukazuje na to, ţe personál dětského domova dobře vnímá 

volnočasové potřeby dětí.  

Položka č. 20 „Chtěl bys něco změnit na využívání a možnostech trávení volného času 

v DD?“  

 

Graf 19: Změna v moţnostech trávení volného času v DD 

 

Poslední otázka opět navazovala na předchozí a zjišťovala názory dětí na změny, které by 

si v podobě trávení jejich volného času přály uskutečnit. Přestoţe v předchozí otázce byly 
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všechny spokojeny, některé děti (3 děti), které odpověděly „spíše spokojen“, by si přály 

drobné změny. Jelikoţ se jednalo o polouzavřenou otázku, děti mohly napsat, jaká zlepšení 

či změny by rády ve svém volném čase zaznamenaly. Jeden chlapec by rád hrál Xbox, coţ 

lze opět povaţovat za jednu z trendových záleţitostí. Také se objevila přání „hrát více 

deskových her“ nebo „být více venku“.  

8 Shrnutí šetření 

V praktické části práce jsem se snaţila nalézt odpovědi na tři výzkumné otázky, které 

vyplývají z cíle výzkumného šetření.  

(1) Jakými volnočasovými aktivitami se děti z Dětského domova Dolní Počernice 

zabývají?  

Alespoň jeden zájmový krouţek navštěvuje 9 z 15 dotazovaných dětí. K nejpopulárnějším 

zájmovým krouţkům patří sportovní aktivity jako fotbal, atletika a jízda na koni. Dalšími 

oblíbené činnosti představuje práce v hudebním a keramickém krouţku organizovaném 

dětským domovem. Děti na krouţek chodí obvykle z několika důvodů: baví je, co na 

krouţcích dělají, ale také je navštěvují kvůli kamarádům, trenérům či proto, ţe chtějí být 

v dané činnosti dobří. Zjišťována byla rovněţ participace na jednorázových akcích a 

výletech, které dětský domov pořádá. Jelikoţ většina dětí odpověděla, ţe se takových akcí 

účastní často, je moţné hodnotit participaci jako vysokou. 

(2) Jsou děti spokojené s volnočasovými aktivitami, které jim jsou poskytovány 

dětským domovem? 

Ano, většina z dotazovaných dětí je s nabízenými volnočasovými aktivitami velmi spojena. 

Objevovaly se jen dílčí poţadavky na změny, které by si jednotlivci přáli. Mezi nimi byla 

moţnost navštěvovat krouţek archeologie, hrát Xbox nebo chodit více ven. Velmi příznivá 

situaci ve smyslu spokojenosti dětí reflektuje širokou nabídku volnočasových aktivit, 

kterých se děti mohou účastnit.  

(3) Jakými činnostmi se děti zabývají v rámci neorganizovaného volného času?  

Stejně jako většina teenagerů také děti z Dětského domova Dolní Počernice sledují 

televizi, tráví svůj čas na sociálních sítích a internetu a nebaví je četba knih. Sledování 

televize ani pouţívání digitálních technologií však není nikterak závratné a v porovnání 

s většími výzkumy tráví děti z dětského domova stejně nebo i méně času jak sledováním 
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televize, tak i uţíváním sociálních sítí či internetu. Počítač vyuţívají více pro zábavu neţ 

pro práci ve škole. Děti z dětského domova se vzhledem k věku zatím příliš nevěnují 

aktivitám, jako jsou návštěva kaváren či schůzka s partnerem. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala volnočasovými aktivitami dětí z vybraného Dětského 

domova Dolní Počernice. Cílem práce bylo popsat volnočasové aktivity dětí v DD Dolní 

Počernice a také zjistit, zdali jsou klienti zařízení s jejich nabídkou spokojeni. K 

zodpovězení výzkumných otázek vycházejících z cílů práce jsem vyuţila kombinaci dvou 

metod, a to dotazník a polostrukturovaný rozhovor. Na základě analýzy a interpretace 

získaných dat jsem došla k závěru, ţe děti jsou s trávením svého volného času spokojené, 

tráví ho aktivně a navštěvují různé zájmové krouţky. Konkrétně se účastní především 

sportovních zájmových krouţků a jejich přáním je účastnit se populárních aktivit, např. 

parkour.  V rámci neorganizovaného volného času sledují televizi a tráví čas na internetu, 

ovšem v porovnání s většími výzkumy, věnují těmto pasivním aktivitám méně času neţ 

majoritní populace, coţ lze hodnotit pozitivně. Čtení knih je nebaví, tedy ani v tom se příliš 

neliší od obecného trendu, jenţ je typický pro českou mládeţ. Ve velké míře participují na 

akcích dětského domova a s trávením volného času i s moţnostmi, jaké jim dětský domov 

nabízí, jsou spokojené.  

Ačkoliv se jednalo pouze o malý vzorek dětí a mé závěry nelze generalizovat, myslím si, 

ţe smysl mé i podobných prací je především ve snaze upozornit na význam výchovy ve 

volném čase ve vztahu k ohroţeným dětem. Přínosem je také snaha podat nezkreslený a 

realistický obraz dnešních dětských domovů, poukázat na hrozby a potíţe, s kterými se děti 

z nefunkčních rodin musí vypořádat, a také na to, ţe prostředí dnešních dětských domovů 

neodpovídá vţitým představám společnosti. Je přátelské a v mnoha ohledech převyšuje 

moţnosti rodiny zabezpečit potřeby dítěte. Také jsem se nepřímo snaţila upozornit na fakt, 

ţe přestoţe se děti z dětských domovů svým způsobem odlišují, je třeba je vnímat jako 

normální děti a chovat se k nim bez předsudků. Nelze se na ně dívat skrze negativní a 

zjednodušující stereotypy, o čem svědčí i pestrost aktivit, kterým se různé děti rády věnují 

a v nichţ se promítají jejich odlišné osobnosti. Rovněţ výsledky mého šetření potvrdily, ţe 

se v rámci trávení volného času chovají podobně jako většinová populace.  

Jak jiţ bylo řečeno, toto šetření je jen malým příspěvkem do diskuze o trávení volného 

času ohroţených dětí. Jedná se o téma, které moţná pro některé není zajímavé po 

teoretické stránce, má však významné přesahy do praxe a můţe výrazně ovlivnit ţivoty 

mnohých dětí. Jelikoţ by však teorie měla být vţdy o kousek dál před praxí, je dle mého 

názoru imperativní se tématem volného času dětí v dětských domovech zabývat i na 
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teoretické bázi. Není moţné se pouze ad hoc přizpůsobovat měnícímu se světu, jenţ byl 

zmíněn v úvodu práce, naopak je nutné proaktivně změnám vycházet vstříc. Je nezbytné 

aktivně zkoumat způsoby trávení volného času dětí v dětském domově, hledat cesty, které 

je k participaci na zájmových činnostech motivují, monitorovat jejich aktuální potřeby a 

v závislosti na tom se jim snaţit nabízet, co nejpestřejší nabídku kvalitních aktivit, jimiţ 

svůj čas mohou smysluplně vyplnit. Zamezí se tak nejenom mnoţství patologických jevů, 

ale především dětem bude dána šance ţít opravdový, autentický ţivot. Volnočasové 

kompetence jim pomohou při naplňování jejich potenciálu a pomohou jim lépe zvládat 

odpovědnost za vlastní ţivot a později za ţivoty jejich potomků. 
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