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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje problematice socializace a konstrukce identity jedinců 

vyrůstajících v ústavní péči, konkrétně v dětských domovech. Zaměřuje se na socializaci 

v nejširším slova smyslu a soustředí se na její specifika v rámci instituce. Zároveň se zabývá 

otázkou, co pro jedince znamená být dítětem z dětského domova a spolu s tím také 

stigmatizací. Pro získání dat byla využita kvalitativní výzkumná strategie. Data byla získána 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s těmi, kteří vyrůstají nebo vyrůstali 

v dětském domově a také s těmi, kteří v zařízení pracují. Celkem bylo realizováno 8 

rozhovorů, přičemž 6 z nich s informátory, kteří v dětském domově žijí nebo žili, a 2 

s pracovníky v dětském domově. Socializace a identita jsou pak popsány na základě 

zkušeností těchto aktérů. 

Klíčová slova: socializace, identita, stigmatizace, ústavní péče, dětský domov 

 

Abstract 
The diploma thesis deals with the issue of socialization and construction of the identity  

of individuals growing up in institutional care, specifically in children's homes. It focuses  

on socialization in the broadest sense and on its specifics within the institution. At the same 

time, it deals with the question of what it means for an individual to be a child from  

a children's home and also with the question of stigmatization. To obtain the data, qualitative 

research strategy was used. The data was retrieved through semi-structured interviews with 

those, who experienced growing up in a children's home and also with those, who work in the 

facility. In total, 8 interviews were conducted, 6 of them with informants, who live or used  

to live in a children's home, and 2 with employees of the children's home. Socialization and 

identity are then described according to the experience of the participants. 

Key words: socialization, identity, stigmatization, institutional care, children's home 
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ÚVOD 
V rámci své diplomové práce se věnuji tématu socializace a konstrukce identity 

v dětských domovech. Ústavní výchova představuje jednu z forem náhradní rodinné péče a 

v České republice stále vzbuzuje emoce. Již nějakou dobu je častým předmětem debat a také 

kritiky, a to především z důvodu vysokého počtu dětí umisťovaných do ústavů a negativních 

dopadů na tyto jedince. Průzkumy například ukazují, že děti vyrůstající v ústavní výchově 

bývají dezorientované v interpersonálních vztazích, bývají v nich méně tolerantní a nezvládají 

pro jiné běžné životní situace (Janský, 2014). 

Socializace byla předmětem mého zájmu už při psaní bakalářské práce, kdy jsem se 

zabývala jejími specifiky v rámci integrované romské rodiny. Rozhodla jsem se proto 

problematice věnovat dále a v rámci diplomové práce se zabývám tím, jak uvnitř instituce 

dětského domova probíhá proces socializace, tedy propojování a začleňování jedince do 

společnosti, s ohledem na to, že je zde značná absence rodiny, co by primárního 

socializačního činitele. Především jsem pak byla zvědavá na pohled a zkušenosti těch, kteří 

jsou uvnitř dané instituce, tedy těch, kteří v dětském domově vyrůstají nebo vyrůstali a 

zároveň také těch, kteří v dětském domově pracují. Spolu s tím se také zaměřuji na identitu a 

kladu si otázku, co pro ty, kteří žijí uvnitř domova, vlastně znamená být dítětem z dětského 

domova. 

Úkolem práce tedy je popsat povahu socializace v instituci, zjistit, jaké strategie a 

obsahy výchovy jsou voleny, jak dětský domov formuje jedince, jací socializační činitelé se 

zapojují a také, jak dětský domov kompenzuje deficit rodinné péče. A v neposlední řadě najít 

odpověď na již zmíněnou otázku, co pro jedince znamená být dítětem z dětského domova. Pro 

dosažení cílů byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, která nám umožní hlubší vhled do 

problematiky a zachycení zkušenosti informátorů. Zdrojem dat se pak staly polostrukturované 

rozhovory s informátory, kteří v dětském domově žijí nebo žili a také s těmi, kteří v něm 

pracují. 

Práce je rozdělena do dvou částí, a sice teoretické a empirické. V rámci teoretické části 

jsou na základě odborné literatury vymezeny stěžejní koncepty, mezi něž patří dětství, 

socializace, ústavní péče, identita a nechybí ani rodina. Tu z práce vynechat nejde, protože 

představuje jeden ze základních rámců s ohledem na to, že má náhradní péče představovat její 

kompenzaci. Zapomínat bychom pak neměli ani na to, že samy děti v dětských domovech 

mají určité představy rodiny, ačkoliv můžou být do značné míry zkreslené. 
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V praktické části pak nejprve představuji samotný výzkum, cíle, které si kladu a 

metodologii. Poté následuje část s intepretací dat, která je věnována zkušenostem informátorů. 

Je důležité podotknout, že výsledky zjištěné v rámci tohoto výzkumu vypovídají o těchto 

informátorech a nelze je vztáhnout na celou populaci. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Dětství 

Dětství je z hlediska socializace obdobím, kdy probíhá nejintenzivněji. Je to období, v 

němž dochází k utváření vztahů a návyků. V rámci této kapitoly se věnuji tomu, jak je dětství 

vymezeno, jak k němu přistupuje sociologie a samotnou podkapitolu pak tvoří socializace. 

 

1. 1 Dětství jako sociální kategorie 

Zájem o dětství byl dlouhou dobou především doménou psychologie. V psychologii je 

dětství rozděleno na šest etap. Začíná v prenatálním období trvajícím devět měsíců, pokračuje 

obdobím novorozeneckým či perinatálním dlouhým přibližně jeden měsíc. Následuje období 

kojenecké končící v jednom roku, po kterém nastupuje batolecí věk, který trvá zhruba od 

jednoho do tří let, předposledním obdobím je období předškolní trvající od tří do šesti až 

sedmi let, poslední fází je školní věk, který začíná nástupem do školy a lze jej rozdělit na tři 

dílčí fáze: raný školní věk - přibližně od šesti až sedmi let do osmi až devíti let, střední školní 

věk - od osmi až devíti let do jedenácti až dvanácti let a starší školní věk, který je spojován 

s obdobím 2. stupně základní školy a končí s ukončením povinné školní docházky tedy kolem 

patnácti let (Vágnerová, 2008). S každým tímto obdobím je spojen rozvoj určitých 

psychických dovedností. 

Do 17. století nebyla ve veřejném diskurzu dětství věnována přílišná pozornost. Stálo 

kvalitativně níž než dospělost. Až moderní doba přišla s ideou dětství jako fáze, která 

zasluhuje pozornost. Podstata dětství byla zpočátku chápána v kategoriích nevinnost versus 

hříšnost. Diskurzy se však vzájemně lišily, společnou myšlenkou bylo, že děti je nutno 

vychovávat a investovat do nich čas, finance a úsilí. Myšlenka dětství jako investice do 

budoucnosti se ještě více prohlubuje v polovině 19. století (Janoušková, 2004). 

V sociologii je dětství zkoumáno ve dvou ohledech. Na jedné straně stojí teorie 

socializace zaměřující se na ty atributy dětství, které hrají roli při utváření osobnosti. Dětství 

je vnímáno jako nejvýznamnější období pro utváření individuálních vlastností a rané 

zkušenosti jsou považovány za stěžejní pro budoucí rozvoj osobnosti. Inspirativním zdrojem 

sociologických rozborů zde bývá vývojová psychologie. Na straně druhé je přístup, který 

pojímá dětství jako věkovou skupinu se zvláštními sociokulturní vlastnostmi. Ten se zaměřuje 

na postavení dětí ve společnosti, jejich vztah k dospělým a rozdíly v sociokulturních 

charakteristikách dětství včetně jejich historických změn, přičemž se tento přístup zaměřuje 
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na fungování celého společenského řádu a především institucí, které dětství ovlivňují. Oba 

tyto přístupy mají své slabiny a kritické hlasy v obou směrech sílily především od 70. let 

(Alan, 1989). 

Giddens (2013) v souvislosti s tím upozorňuje, že vnímání dětí pouze jako objektů 

socializace často činí z dětství pouze přechodné stádium k období dospělosti, které je 

významnější. Takový přístup však bere dětství jen jako přechod, ale nebere v úvahu sociálně 

strukturální postavení dětí v rámci různých společností, kdy lze děti vnímat jako sociální 

skupinu, která vnímá svůj život skrze svou vlastní kulturu s jedinečnými symboly a rituály. 

Změně v sociologických analýzách dětství pak napomohly i proměny vztahu dítě – 

společnost, které již nevnímají osobnost jako protiklad společnosti a upozorňují na dialektický 

charakter zprostředkovanosti společenského formování dětství (Alan, 1989). 

Vnímání dětství jako nesamozřejmé sociální konstrukce s sebou přineslo paradigma 

sociálního konstruktivismu (Nosál, 2002). Dětství je pojímáno jako sociálně a historicky 

konstruované a je vnímáno jako samostatné specifické období. Alan (1989) uvádí, že dítě není 

vnímáno jen jako pasivní objekt sociální ho působení, ale je bráno jako aktivní tvůrce dějin, 

a to i dějin sebe sama. V zásadě tedy podle něj lze odlišit dvě pojetí dítěte a dětství: dítě jako 

neúplný dospělý, o které se opírá řada socializačních teorií, a dítě jako jiný jedinec než 

dospělý. Rozdíl mezi těmito přístupy vidí primárně ve vlastnostech, které jsou dětství 

připisovány. Socializační teorie staví vlastnosti charakteristické pro děti, jako jsou hravost, 

spontánnost, důvěřivost, bezstarostnost apod., do protikladu vůči znakům dospělosti, jakými 

jsou instrumentální chování, racionalita, starosti, zodpovědnost atd. Přičemž socializace tvoří 

přechod od jedné škály vlastností do druhé. Oproti tomu přístup, který vnímá dítě jako jiného 

jedince, než je dospělý, jako samostatnou kategorii, uznává, že i dítě se chová instrumentálně 

a plánovitě, nicméně to vše uplatňuje proti vlastnímu světu, tedy ne světu, jak jej vidí dospělí. 

James Prout (1997, In: Dřímal, 2004) uvádí, že dětství je sociální institucí, která 

přesahuje život jednotlivých dětí. Jelikož způsoby, jakými s dětmi dospělí jednají, jaké místo 

jim vymezují a jaké vlastnosti jim připisují, jsou vytvořeny společenskými aktéry 

a nevycházejí tedy přímo z nízkého biologického věku.  

 

1. 2 Socializace – rozvoj jedince v sociální bytost 

Podle Radomíra Havlíka (Havlík a Koťa, 2002) vzniká osobnost jedince působením 

vnitřních dispozic a vnějších vlivů. Dochází k vzájemnému působení jedince a přírodního, 

kulturního a sociální prostředí. Svět kolem jedince, který Havlík označuje jako „objektivní 

svět“ neovlivňuje osobnost a chování přímo, ale prostřednictvím toho, jak jej jedinec 
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transformuje a vnímá jako „jeho svět.“ K propojení jedince se společností dochází 

prostřednictvím procesu socializace. Díky sociálnímu učení se lidé učí soužití s druhými, 

reagují na požadavky sociálního prostředí a jedinec se díky němu začleňuje do společnosti. 

Neúspěch socializace může mít zásadní dopady nejen na jedince, ale i na společnost. 

Důležitou teorií na poli socializace je teorie symbolické interakce Georga Herberta 

Meada. Ten ve své teorii rozlišuje mezi „me“ a „self“, kdy „self“ je produktem socializace, 

přičemž nástrojem se stává symbolická interakce s druhými a postupná konstituce 

zobecněného druhého. Rozlišuje dvě fáze socializace. První z nich je období, kdy si dítě hraje, 

obvykle napodobuje někoho např. maminku a učí se tak, jaké to je být někým jiným. Hru 

postupně rozvíjí do složitějších forem, kdy dokáže střídat různé role. Okolo 7. – 8. roku pak 

dokáže perfektně přejímat role v interakci a zároveň i v představivosti. Samo sebe dokáže 

vidět jako objekt a vnímá sebe samo jako jedinečnou osobnost (Možný, 2006).  

Poté přichází druhá fáze, která je charakteristická schopností dítěte zapojit se do hry. 

Dítě dokáže vnímat pravidla hry a také jejich důsledky pro interakce, kterých se v rámci hry 

účastní. Podle Meada platí, že ve chvíli, kdy dítě dokáže vnímat existenci obecných a na něm 

nezávislých struktur, vnitřně se s nimi ztotožní a začlení je do své struktury osobnosti jako 

generalizovaný druhý (Možný, 2006). Osobnost „self“ tak má dvě základní složky, a sice 

„me“, které je produktem socializace a „I“, které je individuální interpretací a modifikací 

sociálních procesů a podle Meada je základním hybatelem osobnostního vývoje. Obraz sebe 

sama je tak dialogem mezi „me“ jako představy o názoru ostatních na jedince a „I“. Poruchy 

socializace pak vznikají při potlačení jedné z těchto dvou složek (Havlík a Koťa, 2002). Je 

tedy patrné, že právě vztahy s různými druhými a schopnost vidět se jejich očima je důležitá 

pro rozvoj vlastní identity „self“. 

 

1. 2. 1 Etapy socializace a socializační činitelé 

 Matějček a Langmaier (In: Alan, 1989) uvádí, že vztahy navazuje dítě už před svým 

narozením, kdy zahajuje dialog se svou matkou. Po narození se pak dostává do sociálních 

procesů a stává se objektem socializace. Podle Alana (1989) je sice socializace chápána jako 

stávání se členem společnosti a adaptace na svět dospělých, nicméně nejprve se jedinec stává 

dítětem s ohledem na to, že v každé společnosti funguje určitý model dětství, který je odrazem 

kultury dospělých. Dítě je tak nejprve socializováno v souladu s uznávaným modelem dětství 

a pak je resocializováno podle světa dospělých. 

První etapa socializace probíhá přibližně v prvních dvou letech dítěte a je 

charakteristická silnou identifikací s matkou. Svým vztahem k matce dítě v této fázi přijímá 
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vzorec stability, který je podmínkou stability osobnosti. Zároveň díky tomu formuje také 

vztah k sobě, a to nejprve tak, že „já“ je ztotožněno s „my“ spolu s matkou (Alan, 1989). Už 

v této fázi je třeba dítě vnímat jako aktivní, nikoliv pasivní, objekt. Prostřednictvím určitých 

projevů dítě vyjadřuje své potřeby, na které musí matka reagovat. Zároveň vnímá 

a interpretuje podněty z okolí, na které reaguje (Havlík a Koťa, 2002). Bowlby (2010) 

v souvislosti s těmito projevy hovoří o vývoji vazebného chování, ke kterému dochází 

v průběhu prvního roku života dítěte a silně a téměř pravidelně se pak toto chování vyskytuje 

až do třetího roku u většiny dětí. Bowlby (2012) pak dále upozorňuje, že deprese a úzkosti 

v dospělosti mohou být spojeny s pocity citového odcizení, které malé dítě může zažívat při 

delším odloučení od matky nebo v případě, že o ní přichází anebo už jen v situaci, kdy toto 

odloučení očekává. Na riziko horšího zvládání různých těžkých životních situací v pozdějších 

fázích života v případě, že dojde k narušení této fáze socializace, upozorňuje i Alan (1989). 

Druhá fáze je charakteristická osamostatňováním se dítěte. Jedinec začíná vystupovat 

v autonomní roli, kdy je závislost doplněna také vzájemností. Formuje se základ pro přijetí 

důležitých sociokulturních hodnot a vlastností (Alan, 1989). 

Třetí fáze je pak spojena s pronikáním dítěte do širší sítě společenských vztahů 

a adaptace na ně. Rodina v této fázi začíná ztrácet své postavení. Zhruba od 10 let věku dítěte 

začíná převládat vliv kamarádů nad vlivem dospělých (Alan, 1989). Vrstevnická skupina je 

do 12. a 13. roku homogenní, ale s nástupem puberty se objevují i smíšené skupiny. 

Důležitým činitelem socializace ve třetí fázi je pak také škola. Dítě zde vstupuje do nových 

formálních a neformálních vztahů a škola tak představuje jakési první setkání s veřejným 

prostorem. Zároveň se stává bodem, kolem kterého je organizována každodennost dítěte. 

Řada rodinných funkcí je realizována až v době po škole, o víkendech či prázdninách. 

V tomto čase však zároveň rodina soupeří o místo i s vrstevnickou skupinou. Neméně 

důležitým činitelem socializace se pak stávají také masová média (Havlík a Koťa, 2002). 

Jedním z problémů dětství je osvojování mužských a ženských rolí. Na základě 

výzkumů je možné pozorovat odlišný přístup ve výchově na základě genderu, nejen 

v rodinách, ale také ve výchovných institucích i ze strany médií. Rozdíly jsou patrné 

v oblékání, hračkách, televizních programech, knihách a očekává se od nich také odlišné 

chování. Dětem jsou také představovány mužské a ženské role, kdy jsou otcové spojováni se 

zaměstnáním, doma pak s autoritou v podobě trestů, zákazů, poučení a matky bývají 

spojovány s domovem a fyzickým kontaktem. Péče o domácnost a děti matkám náleží i tehdy, 

pokud chodí do zaměstnání. Přestože jsou tyto vzory mnohdy překonány a došlo k zásadním 
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proměnám postavení žen, nadále se udržují (Havlík a Koťa, 2002). Alan (1989, str. 141) 

uvádí, že: 

„Mnohé znaky „ženskosti“ a „mužnosti“, historicky zakořeněné a kulturně fixované, 

se jako sociální normy stávají zdrojem utváření specifických forem socializačních praktik 

a nároků.“ 

 

2 Rodina 

Rodina je jedním ze základních rámců. Náhradní péče má představovat náhradu pro ty, 

kteří rodinu nemají, nebo jejich rodina není funkční. Chybějící rodina představuje určitý 

deficit, který má být kompenzován prostřednictvím náhradní péče. Zároveň je třeba vzít do 

úvahy, že i děti v dětských domovech mají vlastní koncept rodiny, přestože může být značně 

zidealizovaný. 

 

2.1 Vymezení pojmu rodina 

Po celé 19. století a první polovinu 20. století byla rodina brána jako morfostatická 

instituce, tedy jako instituce, u níž lze předpokládat stabilní a neměnnou funkci a strukturu 

a zároveň vyrovnává změny ve svém okolí (Možný, 2002). Rodina však v průběhu času 

prochází různými změnami. 

Bourdieu (1998) upozorňuje na to, že dominantní definice rodinu určují jako skupinu 

osob spojených buď smlouvou, pokrevním příbuzenstvím, manželstvím, popřípadě pak ve 

výjimečných případech také adopcí, která žije ve společné domácnosti (dominantní definice 

viz např. Jandourek 2003, str. 115). Příbuzenství ani manželství však již nemusí nutně být 

prvky, na kterých je rodina sociálně konstruována. Bourdieu (1998, str. 92) uvádí, že: 

 

„Rodina jako objektivní sociální kategorie (struktura strukturující) zakládá tedy rodinu jako 

sociální kategorii subjektivní (strukturu strukturovanou), jako mentální kategorii, která je 

principem tisíců představ a aktů (například sňatků) přispívajících k dalšímu trvání oné 

sociální kategorie objektivní.“ 

 

 

2. 2 Povaha současné rodiny 

Jack Goody (2006) připisuje kořeny evropské rodiny klasickému Řecku a Římu a také 

keltským a germánským kmenovým společnostem, které ovládaly značnou část severu 
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a západu. Oba tyto vlivy přinesly důležité rysy evropské rodiny. Řím přinesl především právo, 

zatímco germánské kmeny bilaterální odvozování příbuzenství a důraz na individualismus. 

Výrazným a nejvýznamnějším momentem se stal nástup křesťanství, které přineslo řadu změn 

ovlivňujících modely rodinného života. Dochází k zákazu sňatku blízkých příbuzných, a to 

nejen pokrevních, ale i sešvagřených a později i duchovních příbuzných. Vývoj rodiny byl 

pak dále ovlivněn nástupem byrokratického státu a kapitalistické ekonomiky v 17. a 18. století 

v západní Evropě a severní Americe. 

V druhé polovině 20. století se objevují tendence k rovnoprávné pozici ženy a muže 

při vyjednávání o vztahu a rodině. Jedná se o období, ve kterém lze najít různorodé rodinné 

formy. Narůstá rozvodovost a opakovaná manželství, počet nesezdaných párů a objevují se 

také singles jako významná sociální skupina a stav (Možný, 2006). 

V přechodu od tradiční rodiny k postmoderní se odehrála celá řada změn: v oblasti 

sexu a ztráty monopolu rodiny na legitimní sex, v oblasti výběru partnera, rozvodovosti, 

antikoncepce, spojení práce a rodiny u žen či rozvoje speciálních institucí. Spolu s rozvojem 

speciálních institucí přichází rodina o celou řadu svých tradičních funkcí. Speciální a formální 

instituce nastupují tam, kde bývala rodina nezastupitelná. Příkladem je škola, která převzala 

vzdělávací funkci či masmédia, která získala monopol na socializaci k respektovaným 

hodnotám. Mezi dalšími institucemi pak lze jmenovat lékaře, nemocnice a další sociální 

zařízení, která namísto rodiny pečují o staré, nemocné nebo postižené. Rodině tak jako její 

hlavní a nezastupitelná funkce zůstává citová péče (Možný, 2006). 

Na vyšší závislost současné rodiny na státu upozorňuje také De Singly (1999). Rodiny 

si organizují život podle následující duality: požadují větší skupinovou a osobní nezávislost, 

zároveň se však stávají závislejšími na veřejné sféře. Émile Durkheim (In: De Singly, 1999, 

str.11) tento jev označuje jako „paradox moderní rodiny“, kdy je současná rodina čím dál více 

soukromou záležitostí, zároveň však čím dál více veřejnou věcí. Předání některých činností 

státu rodině značně ulehčuje, avšak Jandourek (2003) upozorňuje, že to také vede k určité 

krizi rodiny, která se projevuje například vyšší mírou rozvodovosti či vzniku neúplných rodin.  

Ulrich Beck (2011) v této souvislosti mluví o procesu individualizace a rozporech 

v něm. Individualizace se dle jeho názoru realizuje v procesu zespolečenštění, čímž je zároveň 

zabráněno individuálním formám osamostatnění se. To znamená, že ačkoliv se jedinec na 

jedné straně vymaňuje z tradičních vazeb a sociálních forem (jako např. právě nukleární 

rodina), na straně druhé se podřizuje sekundárním instancím a institucím. Rodinou řízené 

procesy tak jsou překrývány či nahrazovány institucionálními biografickými modely, jako je 

nástup do vzdělávací instituce, zaměstnání, ukončení zaměstnání, určení důchodového věku, 
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a to jak v průběhu života, tak v každodenním časovém rytmu (jako například sladění rodiny 

a práce). 

 

2.3 Úloha rodiny 

Rodina v životě jedince plní čtyři základní funkce: biologicko-reprodukční funkci, 

sociálně ekonomickou funkci, emocionální a ochrannou funkci a socializační funkci 

(Nevoránek a Řehoř, 2004; srov. např. Havlík a Koťa, 2002). Nevoránek a Řehoř (2004) pak 

přidávají ještě funkci kulturně výchovnou a společenskou: 

1. Biologicko-reprodukční funkce. Ta jednak zabezpečuje biopsychické potřeby muže 

a ženy, tedy intimní styk, milostné soužití a lásku, ale také zachování rodu, tedy 

plození potomků. 

2. Sociálně ekonomická funkce. Tato funkce se týká materiálního zabezpečení rodiny. 

Řadíme zde životní standard, nepřímo i kulturní úroveň, společenskou angažovanost 

rodiny, způsob života. 

3. Socializační funkce. Rodina vytváří pro děti specifické socializační a výchovné 

prostředí. Rodiče učí své dítě, jak se správně chovat nejen na veřejnosti, ale i doma, 

učí ho správně se chovat k lidem, přírodě a materiálním i nemateriálním hodnotám. 

4. Kulturně výchovná funkce. Ta zabezpečuje v rodině základní péči o děti a jejich 

výchovu. I když většinou v rodině převládá přirozená výchova, je zodpovědnost za 

výchovu předepsána i zákonnou normou. Ta se týká vyživovacích povinností, 

umožnění povinné školní docházky, stejné míry zodpovědnosti u obou rodičů za 

výchovu dětí. 

Děti v rodině získávají hodnotovou orientaci, rodina pečuje o zdraví, výživu a kulturní 

návyky svých členů. 

5. Emocionální a ochranná funkce. Spočívá v uspokojování základních potřeb, nároků 

a vazeb, kterými jsou porozumění, ochrana, sociální opora a odezva. Rodina poskytuje 

domov, životní zázemí, potřebnou péči v dětství atd. 

6. Společenská funkce. Svou společenskou funkcí je rodina začleňována do celé 

společnosti. 

Podle Iva Možného (2002) rodina ovlivňuje jedince prostřednictvím kapitálu, a to 

kulturního, ekonomického a sociálního. Na podmínkách pro úspěch jedince ve škole, 

u zkoušek a získání budoucího zaměstnaní a společenského postavení má vliv kulturní kapitál. 

Ten je předáván skrze svou schopnost podpory dítěte ve vzdělávání a rozvoji duševních 

a kulturních dovedností. 
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Z určité části jsou podmínky kulturního kapitálu uloženy také v ekonomickém 

kapitálu, což se projevuje tak, že movitá rodina má možnosti dítěti koupit stimulující hračky, 

může ho vzít na prázdniny, díky kterým se může rozvíjet, jako jsou například poznávací 

zájezdy či jazykové kurzy. Dítěti také může dopřát lepší a kvalitnější stravu a stravovací 

návyky, čímž mu dá základ lepšího zdraví. Stěžejní roli však hraje v otázce bydlení. Za prvé 

proto, že si taková rodina může pořídit větší bydlení, díky němuž může dítěti poskytnout 

soukromí a prostor na přípravu do školy a pro rozvoj intelektuálních zájmů. Vliv bydlení ale 

spočívá také v „lepším sousedství“ představujícím více podobně stimulovaných kamarádů či 

lepší školy. Zde pak začíná působit také vliv sociálního kapitálu, jehož podstata spočívá 

konexích a stycích rodiny. Možný dále uvádí, že čím slabší má rodina kapitál, tím slaběji 

socializuje. 

Dům, nebo byt je důležitým faktorem, ve kterém je dítě chráněno před vnějším 

světem. Dítě totiž ještě nemá schopnosti, které by mu umožňovaly obstát v komplexním 

prostředí velkého světa, je pro něj proto důležité stálé, uzavřené prostředí, kde může v klidu 

růst a osvojit si to, co si osvojit má. Dítě si vede dobře v prostředí, které je omezené na 

několik místností, nejbližší okolí domu a několik osob (Matoušek, 1999).  

Další vliv na vývoj dítěte má styl rodičovské výchovy. Diane Baumrind (In: Koťa, 

2004) rozlišuje tři výchovné způsoby, skrze které je jedinec ovlivňován: 

1. Autoritářský styl výchovy. Rodiče vycházejí z toho, že základní ctností dítěte je 

poslušnost.  Na základě tohoto předpokladu očekávají, že dítěte udělá to, co se mu 

řekne. Jejich touhou a potřebou je být v domácnosti na prvním místě.  

2. Rodiče s liberálním stylem výchovy. Ti vidí jako základní ctnost svobodné 

sebevyjádření. Vyhýbají se konfrontacím a disciplíně, na prvním místě jsou pro ně 

přání dětí.  

3. Autoritativní rodiče. Zaujímají místo ve středu, mezi zmíněnými dvěma extrémy. 

Důležité pro ně je, aby dítě dodržovalo domácí řád, ale zároveň ho vedou k tomu, aby 

vyjádřilo své mínění. Jsou ochotni ustoupit od požadavků disciplíny a k trestům se 

uchylují pouze, pokud se dítě chová nerozumně či nesmyslně.  

Podle Baumrind (In: Koťa, 2004) se od těchto stylů výchovy odvíjí i charakter dětí. 

Potomci autoritativních rodičů mají tendence být nezávislými, přátelskými a kooperativními. 

Oproti tomu děti rodičů autoritářských a liberálních se jeví jako závislejší a uchylující se pod 

ochranu dospělých a často bývají sobečtější. 

Mnoho současných rodičů stále používá výchovné metody a řešení problémů, jaké 

používali jejich rodiče nebo prarodiče. Často však zapomínají, že svět jejich rodičů 
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a prarodičů už je zcela odlišný od světa, ve kterém vyrůstají dnešní děti, což může být 

zásadním problémem ve výchově a ve zvládání dítěte (Peltová, 2000). 

 

2. 4 Špatné zacházení s dítětem uvnitř rodiny a chudoba jako rizikový faktor zanedbávání 

Výše je zmíněno, že pro vývoj dítěte je důležité stálé prostředí, bezpečné vůči 

okolnímu světu. V některých rodinách však takové prostředí chybí a s dítětem není zacházeno 

podle společenských norem a dochází k jeho ohrožení. V současné době se rozlišují čtyři typy 

poškozování dětí: 

1. Tělesné týrání. Nejčastější podobou je bití, v menší míře se vyskytuje trhání vlasů, 

opaření, vystavování chladu, odpírání jídla a tekutin, topení ve vodě, dušení, podávání 

jedů a další. 

2. Sexuální zneužívání. Zahrnuje incest (sexuální styk mezi příbuznými a jiné typy 

sexuálních praktik), včetně účasti dětí na výrobě pornografie a jejich účasti na 

náboženských sexuálních rituálech. 

3. Zanedbávání. Tedy opomíjení důležitých potřeb dítěte, případně opouštění dětí. 

4. Emoční týrání. Terorizování dítěte neustálou kritikou, nadávkami a jinými druhy 

ponižování. 

(Matoušek, 2005, str. 27) 

 

2. 4. 1 Zanedbávání 

Pemová a Ptáček (2016) uvádí, že asi nejčastější formou ohrožení dětí v dnešní době 

je právě zanedbávání a upozorňují na to, že v mnoha případech i definicích je prozatím 

zanedbávání stále slučováno s týráním dítěte, ačkoliv se jedná o dvě odlišné formy špatného 

zacházení s dítětem. Zanedbané dítě čelí jiným problémům než týrané, není v situaci, kdy by 

bylo obětí agrese, ale neaktivity. Zanedbávání dítěte navíc může být poměrně těžké detekovat, 

pokud se nejedná o nejzávažnější případy, kterými je například viditelná podvýživa. 

Při vyhodnocování a stejně tak definování zanedbávání dítěte je ale velmi důležité vzít 

v potaz, že se nejedná o statistický fenomén. Postoj vůči němu se proměňuje s ohledem na 

proměnu kulturních, ekonomických i ideologických hodnot (Horwath, 2007; In: Pemová 

a Ptáček, 2016). Je třeba jej proto posuzovat v širších kulturních i právních normách (Pemová 

a Ptáček, 2016). Příkladem může být i romská menšina, která má poněkud odlišné výchovné 

standardy než majorita a je tak třeba vzít do úvahy i etnickou příslušnost skupiny. 
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Existují různé rizikové faktory vedoucí k zanedbávání. Mezi nimi jsou například 

komunitní charakteristiky, sociální izolace a nejvýznamnějším je chudoba. Jevy chudoba 

a zanedbávání však nelze zaměňovat. Mezi formy zanedbávání, které lze spojovat s nízkým 

sociálně ekonomickým statusem patří nejen nevhodné podmínky bydlení, výživy či 

vzdělávání, ale také zanedbávání dohledu nad potomkem. Vyšší míra chudoby bývá zjištěna 

u neúplných rodin (Pemová a Ptáček, 2016). K vyššímu ohrožení chudobou u těchto skupin 

dochází i v důsledku změn souvisejících s přechodem od industriální k postindustriální 

společnosti, především pak v důsledku změn, které se týkají trhu práce a sociálních služeb 

(Formánková, 2010). Podle výsledků Lucemburské příjmové studie (In: Formánková, 2010) 

hrozí riziko chudoby třikrát až šestkrát častěji rodinám s jedním příjmem než rodinám se 

dvěma příjmy. Nejvíce se pak riziko chudoby dotýká žen, které mají malou pracovní 

zkušenost a nízkou kvalifikaci a těžko tak hledají uplatnění na pracovním trhu (Esping-

Andersen, 2002 In: Formánková, 2010). 

 

 

2. 4. 2 Týrání fyzické a emoční  

 Týrání může být nejen fyzické podstaty, ale také psychické. Fyzické týrání vymezuje 

zdravotní komise Rady Evropy (1992, In: Krejčířová, 2007) jako tělesné ublížení dítěti nebo 

vědomé odmítnutí tomuto ublížení zabránit. Osobou, která dítěti ubližuje, může být kdokoliv, 

velmi často to bývají rodiče či další příbuzní. Jen v malém procentu případů (cca 5 – 10 %) je 

příčinou individuální psychopatologie rodičů, ale roli může hrát především těžká deprese, 

alkohol, užívání psychoaktivních látek, psychická porucha rodičů. Zásadním rizikovým 

faktorem je také vlastní negativní zkušenost rodičů z dětství. Rizikovou skupinou jsou pak 

také svobodné nebo velmi mladé matky a osobnostně nezralí rodiče s nízkou schopností 

empatie. Fyzické týrání pak může být spojeno s dalšími negativními jevy v rodině, jako je 

emoční týrání, zanedbávání, psychická deprivace a další typy rodinného násilí (Krejčířová, 

2007). 

 Psychické týrání je pak spojeno s ponižováním, posměchem, hrubou a nadměrnou 

kritikou. Rozlišit lze pět podtypů psychického týrání: 

1. Pohrdání – projevuje se například posměchem či nadávkami 

2. Terorizování – projevem jsou výhružky fyzického násilí 

3. Izolování – bránění styku s dalšími osobami či zavírání na některých místech (tmavá 

místa, toaleta apod.) 

4. Korumpování – povzbuzování k asociálnímu chování, užívání návykových látek 
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5. Odpírání emoční podpory – ignorování dítěte, psychologická nedostupnost 

(Krejčířová, 2007). 

 

2.  4. 3 Sexuální zneužívání 

 Sexuální zneužívání spočívá v nevhodném vystavování dítěte pohlavnímu chování, 

činnosti i kontaktu. Patří sem jakékoliv pohlavní dotýkání, styk a vykořisťování. Lze rozlišit 

sexuální zneužívání dotykové a bezdotykové. Jako dotykové týrání je charakterizováno 

takové chování, kdy dochází k pohlavnímu kontaktu, a to nejen k pohlavnímu, análnímu či 

orálnímu styku, ale také k samotným dotykům na prsou a pohlavních orgánech. Bezdotykové 

týrání pak zahrnuje účast na sexuálních aktivitách, při nichž nedochází k fyzickému kontaktu 

anebo například setkání s exhibicionisty (Hanušová, 2006). 

 

3 Náhradní rodinná péče 

V této kapitole se budu věnovat tomu, jaké jsou možné formy náhradní rodinné péče 

a jejich rozdělení, tak jak jej uvádí Michalík (2006). K názornému rozdělení poslouží tabulka 

č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení náhradní rodinné péče  

Kolektivní Individuální 

Ústavní Osvojení 

Ochranná Pěstounská péče 

 
Svěření do výchovy jiného 

občana 

 Opatrovnictví 

 Poručenství 

 

3. 2 Ústavní výchova 

Zařazovat ústavní výchovu do systému náhradní rodinné péče může být poněkud 

sporné. Ústavní výchově bude věnována samostatná kapitola. 

 

3. 2 Osvojení 

Osvojení je synonymem pro adopci, kdy dochází k přijetí cizího dítěte za vlastní. 

V mnoha případech je nejlepším prostředkem, jak dítěti nahradit chybějící rodinné prostředí, 
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individuální péči a lásku, pocit jistoty, bezpečí a ochrany. V podstatě vše, co dítě nedostává 

od vlastní rodiny a ústavní péče mu nemůže nabídnout. 

 Právní řád v České republice neumožňuje osvojení na základě smlouvy a taktéž 

neumožňuje ani osvojení zletilé osoby. Můžeme rozlišit dva typy osvojení: 

1. osvojení zrušitelné, kdy jsou v matrice uvedeni biologičtí rodiče 

2. osvojení nezrušitelné, kdy je v matrice zapsán osvojitel jako rodič 

(Michalík, 2006). 

Osvojení se dotýká dětí, které jsou právně volné, což znamená, že se jich rodiče vzdali 

po narození a toto rozhodnutí potvrdili po uplynutí ochranné lhůty, která trvá šest týdnů, nebo 

že je splněna doba tzv. kvalifikovaného nezájmu, což jsou dva měsíce u novorozenců a šest 

měsíců u starších dětí (Zezulková, 2012). 

Kdysi panovala představa matek, které se rozhodly dát dítě k osvojení, jako matek 

špatných a nezodpovědných. Tento pohled se pomalu ztrácí, a naopak tento čin může být 

hodnocen jako projev odpovědnosti za budoucí život dítěte, o něž by nebyly schopny se 

postarat (Pazlarová, 2014). Je důležité, aby jejich rozhodnutí bylo promyšlené a pečlivě 

zvážené. 

Důvodem pro osvojení dítěte často může být bezdětnost daného páru, nebo nemožnost 

pořídit si další dítě. 

 

3. 3 Pěstounská péče 

U pěstounské péče jsou vztahy mezi dítětem a pěstounem volnější. Pěstoun v rámci 

péče o dítě vykonává v přiměřené míře povinnosti rodičů, k čemuž se pojí i práva, která má. 

Nemá však k dítěti vyživovací povinnost a má právo zastupovat dítě pouze v běžných věcech 

(Michalík, 2006).  

Do klasické pěstounské péče přichází dítě často přes ústavní zařízení. Mnoho 

biologických rodičů se však tomuto kroku brání, má z něj strach a nesouhlasí s ním. Jejich 

obavy se týkají toho, že přechodem dítěte do jiné rodiny, jej definitivně ztratí (Pazlarová, 

2014). 

Často se jedná o děti starší, které nejsou vhodné k adopci, nemusí být zcela zdravé, 

mohou být odlišného etnického původu, může se jednat o sourozenecké skupiny, o něž rodiče 

stále jeví zájem, ale nemají prostředky, aby se o ně mohli dlouhodobě starat (Zezulková, 

2012). 

 



 
 

21 
 

3. 4 Svěření do výchovy jiného občana 

Jde o nejvolnější typ náhradní rodinné péče, který se používá v těch případech, kdy se 

očekává, že se dítě bude moci vrátit do své původní rodiny. 

 

3. 5 Poručenství a opatrovnictví 

Pokud rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nemají způsobilost 

k právním úkonům v plném rozsahu nebo byl pozastaven výkon jejich rodičovské 

způsobilosti, soud určuje dítěti poručníka, který jej bude vychovávat, zastupovat a starat se 

o jeho majetek namísto rodičů. Tento poručník je odpovědný soudu za správné plnění této 

funkce. Poručníka mohou stanovit rodiče, případně soud ustanoví někoho z příbuzných či 

osob dítěti blízkých (Michalík, 2006, str. 38). 

 

4Ústavní péče 

 

4.1 Charakteristika ústavů 

 

„Ústav je do jisté míry světem pro sebe, ostrovem soběstačného řádu, v němž je život 

omezenější a předvídatelnější než v okolním sociálním prostředí. Ústav je spjat s těmi 

archaickými lidskými zkušenostmi: zkušenosti rodiny, zkušenosti obce a zkušenosti 

vyhoštění, vyobcování.“ 

(Matoušek, 1999, str. 19) 

 

Ústav má být náhradou domova, uměle vytvořeným prostředím, které jej má 

nahrazovat. V rámci společnosti je ústavní péče vnímána jako přirozené řešení pro lidi, kteří 

tuto péči potřebují. Tedy pro ty, kteří se o sebe nemohou postarat nebo potřebují zvýšenou 

péči - nemocné lidi, staré lidi, lidi bez domova apod. (Matoušek, 1999). Jedná se však jen 

o jednu ze skupin, na něž je totální instituce nastavena, která je však stěžejní pro tuto práci. 

Přijetí klienta do ústavu může probíhat na základě dobrovolného souhlasu a vstupu 

klienta, takový vstup může být následně prověřován řadou prahů, v rámci nichž se jedinec 

ústavu zavazuje více a více. Na druhé straně ovšem existuje řada ústavů, kam je klient nucen 

vstoupit nedobrovolně. Takovým příkladem mohou být psychiatrické léčebny nebo vězení 

(Matoušek, 1999). Za takovou instituci můžeme považovat i dětský domov či kojenecké 

ústavy, protože ani kojenci ani malé děti nevstupují do ústavu dobrovolně, ale protože musí.  
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Pro jedince, kteří vstupují do těchto institucí, je charakteristické, že představují určitou 

kulturu, kterou si nesou ze svého domova – životní cestu a aktivity, které jsou pro ně 

samozřejmé, dokud se nedostanou do těchto institucí. S výjimkou nalezenců a sirotků. 

Svěřenci tak obvykle vstupují s nějakým sebepojetím (Goffman, 1991). Ústav však velmi 

často klientovo já a osvojené zvyky potlačuje. 

Goffman (1991) hovoří o totálních institucích a dále rozlišuje pět typů institucí podle 

jejich zaměření. Totální instituce chápe jako místa pobytu či práce, kde se nachází větší počet 

lidí žijících po značně dlouhou dobu mimo širší společnost, vedený k formálně spravovanému 

životu. Totální charakter instituce je symbolizován bariérou proti vnějšímu sociálnímu světu 

a často má bariéra fyzickou podobu například zamčení dveří, vysoké zdi, řeky, lesy a další.  

Tyto instituce jsou zároveň charakteristické tím, že zatímco v běžném životě vykonávají lidi 

aktivity jako spánek, práci či hru na různých místech s různými účastníky, v rámci totálních 

institucí jsou provozovány na jednom místě. Rozlišuje pět typů totálních institucí, na základě 

jejich zaměření: 

1. Pečovatelské instituce pro ty, kteří se o sebe nedokážou postarat. Do této kategorie 

patří například pečovatelské domy pro staré, sirotky a podobně. 

2. Pečovatelské instituce pro ty, kteří o sebe nedokážou pečovat a mohou být navíc 

nebezpeční pro společnost. Kupříkladu psychiatrické léčebny. 

3. Instituce zřízené pro ochranu společnosti před nebezpečnými osobami. Příkladem je 

vězení. 

4. Instituce založené pro lepší organizaci technických/pracovních záležitostí. Například 

kasárna. 

5. Instituce pro ty, kteří se chtějí stáhnout z okolního světa. Příkladem mohou být 

kláštery. 

 

4. 2 Socialismus a problémy ústavní péče 

Matoušek (1999) upozorňuje na to, že mnoho současných ústavů bylo založeno 

a formováno za období socialismu, které je podle něj zlatým věkem ústavů, jelikož ústav je 

vhodným prostředím pro zpracování „lidského materiálu“, protože právě zde může být 

jedinec podroben totální kontrole. Vhled do poměrů za socialismu a tehdejšího diskursu je 

důležitý, protože v současné době deinstitucionalizace a humanizace se tato socialistická 

ústavní kultura mění, nebo by se měnit měla. 

Francis Bacon ve své knize Nové organon (1974) hovoří o věcech, které člověku 

znemožňují poznat pravdu, skutečnost. Tyto klamy nazývá idoly. Jsou zakořeněny v lidské 
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mysli a zaujímají mysl lidí natolik, že pravda nemá možnost do ní proniknout. Rozlišuje čtyři 

druhy idolů: idoly rodu, idoly jeskyně, idoly tržiště a idoly divadla. Každý z těchto typů má 

svůj vlastní odlišný základ. Idoly rodu vycházejí ze samotné lidské přirozenosti a z lidského 

rodu, idoly jeskyně mají základ v člověku jako jednotlivci, idoly tržiště vznikly ze 

vzájemného styku a společenského života a idoly divadla se do mysli přesunuly 

z filosofického učení a nesprávného dokazování pravidel. 

Matoušek (1999, str. 38–40) těchto idolů využívá, aby poukázal na to, jaké idoly 

v ústavní péči socialismus vytvořil a zanechal. 

1. Idol centrálního řízení a závazné metodiky. Správné postupy byly vymýšleny 

ústředím. Iniciativa zdola nebyla příliš žádoucí a vítána byla pouze tehdy, pokud 

reagovala na ústředně stanovené směrnice. 

2. Idol defektu osobnosti. Na člověka v ústavní péči nebylo nahlíženo jako na celistvou 

osobu, ale jako na nositele více či méně negativní nálepky, za kterou se jeho osobnost 

postupně ztrácela. 

3. Idol přestavby osobnosti. Socialismus počítal s tím, že člověk je tvárný. Podle 

psychologického učení vnímal člověka jako nepopsanou tabuli, na níž může vhodný 

typ učení napsat cokoliv.  

4. Idol dysfunkční rodiny. Jedná se o rozšíření předsudků týkajících se klienta na jeho 

rodinu. Zastánci tohoto idolu sdílejí představu, že pokud se někdo dostane do ústavní 

péče, jeho rodina nefunguje správně. V případě, že by fungovala správně, dokázala by 

totiž klienta podržet a podpořit a on by péči nepotřeboval. Ačkoliv se rodina může 

zdát na první pohled v pořádku, zcela jistě je v ní skryto něco, co v pořádku není. 

5. Idol kolektivu jako terapeutického činitele. Pro ústavy vzniklé nejen za socialismu je 

typická nařízená a předem daná kolektivita. Socialismus kolektivity podporoval, 

protože mu umožňovaly snadnou manipulaci s lidmi  

6. Idol profesionality dosažitelné formálním školením. V socialismu docházelo 

k podceňování spontánního zájmu o práci v sociální sféře a stejně tak i k podceňování 

dispozic k ní. Předpokladem bylo, že čím měl člověk více knižních vědomostí, 

případně vědeckých a pedagogických titulů, tím byl k této práci kvalifikovanější. 

7. Idol vhodných podmínek. Mnohde se ujala představa, že bez změny finanční situace, 

přestavby budovy apod. nelze zlepšit podmínky. Rezervy ve stylu řízení, organizace 

práce, které nevyžadovaly tolik financí ani přestavby, však ze strachu málo kdo 

navrhnul. 
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Problémem (nejen) socialistické ústavní péče bylo, že nebrala v úvahu klientovy 

potřeby. Klient byl téměř totožný s jeho problémem. Ústavy tak pro něj vytvářely náhradní 

umělé prostředí, nicméně organizátory této péče nikterak nezajímalo, jak tím formují klientův 

svět. Následek praktikovaní totální náhrady je dnes označován jako institucionalizace nebo 

hospitalismus1 (Matoušek, 2005). 

Problémem socialismu bylo také, dá se říci, šablonovité umisťování romských dětí do 

ústavů. Sociálním pracovníkům často stačilo vidět otrhané, ušmudlané a hladové dítě v osadě, 

což pro ně bylo signálem pro odebrání dítěte rodičům. Úřady nebraly ohled na odlišný styl 

života, rodinu vnímaly jako nefunkční (Miklušáková, 1998). Nejčastějším důvodem umístění 

dítěte do dětského domova je i nadále chudoba, přestože ji zákon explicitně vylučuje jako 

důvod. 

Po roce 1989 se otevřela možnost zakládat nestátní sociální a zdravotní ústavy. Jako 

první se této možnosti chopily církve a občanská sdružení. Převládajícím rysem sociální péče 

se stala její humanizace (Matoušek, 1999). Albín Škoviera (2007) uvádí, že se v tomto období 

upouštělo od termínu ústavní výchovy a dávalo se přednost spíše slovu péče, protože výchova 

se do rozpadu socialismu ztotožňovala s vládnoucí ideologií a odmítnutí tohoto termínu 

značilo osvobození. 

 

4. 3 Ústavní výchova 

Škoviera (2007) uvádí, že pojem náhradní výchova a s tím ústavní výchova je 

nepřesný, nicméně ustálil se především díky tomu, že je používán dlouhodobě a je 

jednoduchý. Je chápán jako péče o dítě a jeho výchovu na základě soudu. V rámci této práce 

je tedy ústavní výchova pojímána stejně jako ústavní péče. 

Smyslem ústavní výchovy je péče o dítě, ochrana a pomoc. Nařízení ústavní výchovy 

zabezpečuje právo dítěte na výchovu a reaguje na (subjektivní i objektivní) selhání rodičů. 

Ústavní výchova se dle §46 zákona o rodině nařizuje tehdy, jestliže:  

 

• výchova dítěte je vážně ohrožena, nebo 

• výchova dítěte je vážně narušena, 

• jiná výchovná opatření (dle §43) nevedla k nápravě, nebo 

                                                           
1 Hospitalismus je stav dobré adaptace na ústavní prostředí a následná neschopnost adaptace na civilní život. 

V ústavu má jedinec všechno zajištěno, někdo uvaří, někdo vypere, má zajištěné finance, teplo, organizaci 

pracovních i mimopracovních aktivit (Matoušek, 1999) 
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• jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit 

(Michalík, 2006, str. 39). 

 

Ústavní výchova zaniká dosažením zletilosti. Nicméně z důležitých důvodů ji může 

soud prodloužit až na jeden rok po dosažení zletilosti. Nejčastěji se jedná o případy, kdy 

jedinec dokončuje školu. Zároveň soud může ústavní výchovu zrušit tehdy, jestliže zmizely 

důvody k jejímu nařízení (Michalík, 2006). Ředitel zařízení pak může uzavřít smlouvu o 

prodlouženém pobytu v zařízení s nezaopatřenou osobou, pokud se připravuje soustavně na 

budoucí povolání i po dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti a pokud nebude 

překročena výše povoleného počtu dětí uvedená ve školském rejstříku (Zákon 109/2002, §24). 

Ačkoliv je výše zmíněno, že nařízení ústavní výchovy reaguje na selhání rodičů, 

Sychrová (2014) upozorňuje na to, že důvody k umístění do ústavu mohou být jak na straně 

rodičů, tak na straně dítěte. Říká, že se dítě do ústavu dostane ze dvou hlavních důvodů. První 

jsou děti trpící špatnou nebo žádnou péčí rodičů. Druhou skupinou jsou pak děti ohrožující 

okolí a rodina na to neumí reagovat nebo reaguje nepřiměřeně. 

Konkrétními důvody umístění dítěte do ústavní péče, mohou být: 

• úmrtí rodičů nebo jednoho z rodičů, 

• opuštění dítěte rodiči, často ihned po jeho narození, 

• odebrání dítěte z důvodu ohrožení v rodinném prostředí – týrání, zneužívání, 

zanedbávání (viz kapitola: Špatné zacházení s dítětem uvnitř rodiny a chudoba jako 

rizikový faktor zanedbávání), 

• krátkodobá nebo dlouhodobá neschopnost rodičů pečovat o dítě – například z důvodu 

nemoci či uvěznění, můžeme doplnit o chudobu rodiny apod., 

• dobrovolné umístění dítěte na žádost rodičů, respitní pobyty, 

• zdravotní péče a speciální zdravotně-sociální služby pro postižené děti, 

• děti cizince bez doprovodu, 

• opuštění domova z vlastní vůle dítěte, 

• delikvence dětí, 

• neúmyslné odloučení od rodičů v případě přírodních katastrof a válečných konfliktů 

(Cantwell, 2005, In: Sychrová, 2014, str. 36). 
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4.4 Charakteristika dětí přijímaných do ústavní péče 

Gjuričová (2007, In: Sychrová, 2014) shrnuje důvody k umístění do náhradní péče do 

několika skupin a vytváří tak základní charakteristiky dětí v náhradní péči: 

1. děti osamělé – jde o děti zdravé i nemocné a děti různého věku, o které se rodiče 

nechtějí starat nebo rodiče zemřeli, 

2. děti ohrožené – přicházejí z rodin sociálně slabých a neuspořádaných, výchova je ve 

zvýšené míře ohrožena sociálně-patologickými jevy, patří sem i děti zanedbávané, 

týrané a zneužívané, děti postižené, o které se rodina neumí a nemůže postarat, 

3. děti rizikové – tzn. s výchovnými problémy, nepravidelnou školní docházkou, 

experimentující s drogami, 

4. děti s kriminální činností – kdy existuje obava, že budou v trestné činnosti pokračovat. 

K charakteristice dětí přijímaných do ústavní péče často patří značné poškození 

v citové oblasti, nízká frustrační tolerance, což znamená nízká odolnost vůči zátěži se sklony 

k impulzivnímu jednání, včetně snížené schopnosti řešit problémy. Přibývá i dětí, v jejichž 

chování je patrná značná agresivita, bezcitnost, snížené chápání odpovědnosti a výrazná 

absence pravidel a norem (Janský, 2014). 

Škoviera (2007, str. 47) přidává také charakteristiky týkající se inteligence, schopnosti 

učení a vědomostí, které vycházejí z poznatků pětiletého sledování více než padesáti 

institucionalizovaných dětí, včetně dětí romských: 

• celkový průměr IQ v prvním ročníku je 74 

• čím je dítě starší, tím více se shoduje biologický a mentální věk 

• zrychlení vývoje je výraznější v prvních ročnících ZŠ 

• struktura dětí v dětském domově se podobá struktuře dětí s podprůměrnou inteligencí 

z běžných škol 

• pozornost je ve srovnání s dětmi z běžných škol slabší 

• výkonová, neverbální složka je vyšší než složka verbální, z toho lze vyvodit, že děti 

mají potenciál pro další vývoj mentálních schopností 

• nemají sníženou schopnost zapamatovat si 

• s věkem se schopnosti zlepšují, ale do sedmé třídy jsou stále pod průměrem 

 

4.5 Život, výchova, socializace a resocializace v ústavu 

 Jedinci, kteří vstupují do ústavu jsou podrobovány procesu, který Goffman (1991) 

nazývá mortifikací. Tak označuje proces socializace v souladu s potřebami instituce, jejíž 
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součástí je také depersonalizace. Procesy během přijímání potlačují jedincovo já, k čemuž 

dále dochází i po přijetí do ústavu. 

 Během toho, co procesy mortifikace pokračují, učí se jedinec přijímat formální 

i neformální instrukce o systému privilegií v daném ústavu. Tento systém pak představuje 

jakýsi rámec pro osobní reorganizaci v systému. Rozlišit lze tři prvky tohoto systému: 

1. Existují pravidla – relativně explicitní a formální soubor předepsaných chování. Díky 

těmto pravidlům si dokáže jedinec osvojit systém života v ústavě. Už přijímací řízení 

jej pak připravuje na to, aby začal podle nich žít. 

2. Existuje malý počet jasně definovaných odměn nebo privilegií, které mohou jedinci 

získat za poslušnost vůči zaměstnancům. Mnohé z těchto odměn představují takové 

věci, které byly pro jedince samozřejmostí, než nastoupil do ústavu. Například zda si 

zapálí cigaretu či jak si dá kávu. 

3. Existují tresty, které jsou důsledkem porušování pravidel. Příkladem může být trest 

v podobě dočasného nebo trvalého odebrání výsad. 

(Goffman, 1991) 

 Totální instituce je charakteristická tím, že staví bariéru mezi jedince, kteří v ústavu 

žijí a okolní svět. Ta jedincům mimo jiné brání i v tom měnit role. Zatímco v životě vně lidé 

v průběhu dne, života, mění své role, v rámci totální instituce tuto možnost nemají. Všechny 

aktivity v ústavu jsou zároveň přesně naplánované, a to i včetně základních potřeb. 

Strukturování času a vymezování prostoru umožňují detailní kontrolu a v případě potřeby také 

konkrétní zásah – rozdělení, korekci, eliminaci či potrestání. Ústavu umožňuje dokonalé 

seřazení za sebou navazujících aktivit úplné pohlcení času klientů (Goffman, 1991). 

O kontrole času hovoří také Faucault (2000) v souvislosti s pojmem disciplína. Rozvrh 

času vnímá jako prostředek kontroly aktivit a vymezuje zde tři hlavní postupy jeho kontroly – 

stanovení rytmu, vnucení určených zaměstnání a cykly opakování. To umožňuje možnost 

detailní kontroly a také možnost zásahu v jakékoliv chvíli. 

Nedílnou součástí života v domově je ztráta soukromí. Míra tohoto omezení může být 

různá. Kupříkladu v dětských domovech organizovaných jako „rodinné“ skupiny je prostor 

pro soukromí větší. Navíc v těchto skupinách platí, že se jim věnují stále stejní vychovatelé. 

Děti zde bydlí po dvou nebo po třech a samy si mohou vybrat, s kým chtějí bydlet. Častějším 

případem však je sdílení malého prostoru obyvateli, které si člověk vybrat nemohl (Matoušek, 

1999). 

Goffman (1991) ztrátu soukromí zmiňuje opět v souvislosti s permanentní kontrolou. 

Nad svěřenci je uplatňován nekonečný dohled, který je možný díky časoprostorovému 
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uspořádání totální instituce a umístění osob v ní. Pacient nebo chovanec zde není nikdy úplně 

sám, je neustále pod dohledem. Zároveň jsou tu chovanci neustále vystaveni sankčním 

opatřením shora, a to především během počáteční fáze, dokud nepřijímají pravidla 

automaticky. 

Děti vychovávané ve větších skupinách, v nichž se na směny mění pečující osoby, 

jsou několikanásobně méně podněcovány ze strany dospělého než v rodině, k čemuž se váže 

i to, že mají také několikanásobně menší šanci dospělého upoutat. Péče je redukována na 

krmení, přebalení apod., což často ústí v deprivaci. Tyto děti pak mohou ve srovnání 

s vrstevníky působit jako méně nadané, pomalejší a úzkostné (Matoušek, 1999). 

Důležitou roli hraje vychovatel. Na základě svého přístupu k práci může značně 

ovlivnit život dětí v dětském domově a eliminovat negativní následky takové výchovy. 

Škoviera (2007) uvádí, že jeho funkce je velmi složitá. Na jedné straně se stará o všechny 

dětské potřeby, na straně druhé s nimi vede profesionální terapeutický dialog. Na jedné straně 

má a na druhé straně nemá dítěti nahradit vlastní rodiče. 

Podle Matouška (1999) není stereotypní chování pracovníků v ústavech zcela 

výjimečné. Na základě takového chování pracovníků se ústav mění v bezduchou mašinérii. 

K tomu, aby se takovému negativnímu jevu předešlo, musí mít ústav vyvinutou strategii, jak 

se takové degradaci vyhnout. Tyto postupy musí umožňovat permanentní učení a permanentní 

reformu. Jak již bylo řečeno, nejzávažnějším důsledkem ústavní péče je hospitalismus. 

Škoviera (2007) tvrdí, že kvalitní vychovatel přistupuje k práci tak, že nechce jen plnit 

pokyny a plány, ale chce realizovat své vize i odborný potenciál, který může nabídnout. Dává 

přednost tvořivým činnostem před pouhým mechanickým plněním úkolů. 

Zezulková (2012) uvádí, že děti, které vyrůstají od raného dětství nebo od narození 

v ústavní výchově mají určité deprivační projevy, které jim nahrazují matku. Příkladem uvádí 

usínací rituály, jako je bušení hlavou do polštáře, houkání, házení hlavou apod. Jinými 

závažnějšími projevy jsou emoční nestabilita přecházející až k agresivitě nebo 

sebepoškozování či ničení věcí. 

 „Model netradičních forem práce s dětmi a mládeží v podmínkách činnosti výchovných 

ústavů“, při němž byla použita metodika aktivního sociálního učení, která byla realizovaná ve 

standardních podmínkách sedmi výchovných ústavů na 143 respondentech, přináší zajímavé 

poznatky poukazující na problematiku utváření osobnosti v ústavní výchově: 

• značná část svěřenců má problémy se sebedůvěrou a zvýšenou emocionální 

vzrušivostí, zvýšením prožíváním tenzí a situačního napětí 
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• v interpersonálních situacích bývají dezorientovaní a nezvládají pro jiné běžné životní 

situace 

• výrazným prožitkem jsou snahy o dosažení nezávislosti – svoboda je chápána jako 

stav, kdy nemusejí nikoho poslouchat a můžou si dělat, co chtějí 

• v interpersonálních vztazích nebývají dostatečně tolerantní 

• více než dvě třetiny svěřenců projevuje za běžných podmínek tendence účelově 

přizpůsobit své chování2 

• více než polovina svěřenců má sníženou schopnost pochopit následky svého chování 

(Janský, 2014, str. 133-135). 

Zezulková (2012) k tomuto výčtu přidává ještě velké lpění na věcech, spíše než na 

lidech. Děti často měří míru náklonnosti tím, čím je kdo podaroval. Dalším rysem, který 

přidává je často nízké sebevědomí vedoucí k tomu, že děti hodnotí jako dobrého člověka 

každého, kdo o ně projeví zájem. 

Podstatnou součástí je resocializace, která je součástí převýchovného procesu. Nelze ji 

uskutečnit bez toho, aniž bychom dítě připravili na návrat do běžného prostředí a zároveň 

prostředí připravili na návrat dítěte (Škoviera, 2007). Goffman (1991) uvádí, že k resocializaci 

také dochází při vstupu do ústavu a v jejím průběhu je často institucí potlačováno jedincovo 

Já, avšak ne vždy zcela úmyslně. Resocializace má však často pomoci dítěti zbavit se 

chybných návyků osvojených v původní rodině a připravit ho na budoucí život, nikoliv zbavit 

ho kompletně jeho Já. Zároveň popisuje způsoby adaptace, kterými se jedinec procesu 

resocializace (u Goffmana mortifikace) a také systému privilegií přizpůsobuje: 

1. Uzavření se do sebe (regrese). Jedinec se uzavírá do sebe, minimálně se zapojuje 

do interakcí s ostatními. Tento způsob adaptace často bývá nevratný. 

2. Kolonizace. Jedinec si v rámci instituce vytváří život s maximem uspokojení, která 

lze v rámci instituce získat. Zkušenost z vnějšího světa slouží jako referenční bod 

pro demonstraci toho, co je žádoucí uvnitř ústavu. 

3. Odmítání spolupráce. Jedinec bojuje s ústavem tím, že odmítá spolupráci se 

zaměstnanci. Často se může jednat o počáteční reakci, přičemž jedinec následně 

zvolí jinou strategii adaptace. 

4. Konverze. Jedinec přejímá oficiální pohled nebo pohled zaměstnanců sám na sebe 

a snaží se hrát roli perfektního chovance. Volí strategii disciplíny a presentuje sám 

sebe jako člověka s nadšením pro danou instituci. 

                                                           
2 Zezulková (2012) uvádí, že mnoho dětí s ústavní deprivací udělá cokoliv, aby se zalíbilo.  U některých dětí 

může účelové chování vyplývat ze zkušenosti, že dospělým se nedá věřit. 
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4.6 Systém ústavní péče v České republice 

Ústavní výchova je vykonávaná ve výchovných zařízeních – dětských domovech nebo 

v zařízeních určených pro děti a mládež s poruchami chování, kterými jsou dětské 

diagnostické ústavy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy pro mládež. Kritériem pro 

umístění dítěte v tom kterém typu zařízení, je stupeň jeho sociální narušenosti (Michalík, 

2006). 

 

Diagnostický ústav 

 Diagnostický ústav přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní 

výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Děti, které mají uloženou ochrannou výchovu 

pak také na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity 

jednotlivých zařízení umisťuje do dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Jeho 

úkoly jsou tedy: 

1. Diagnostické–vyšetření úrovně dítěte prostřednictvím pedagogických 

a psychologických činností 

2. Vzdělávací – zjišťuje úroveň znalostí a dovedností, stanovuje a realizuje specifické 

vzdělávací potřeby 

3. Terapeutické – realizují činnosti, které vedou k nápravě poruch v sociálních vztazích 

a chování dítěte 

4. Výchovné a sociální  

5. Organizační – ty souvisí s umisťováním dětí do dalších zařízení 

6. Koordinační – vedou k prohloubení a sjednocení odborných postupů v ostatních 

zařízeních v rámci územního obvodu 

(Zákon č. 109/2002 Sb. §5) 

 

Dětský domov se školou 

Dětský domov se školou zajišťuje péči pro děti s nařízenou ústavní výchovou, pokud 

mají závažné poruchy chování nebo pokud vyžadují léčebnou péči kvůli přechodné nebo 

trvalé duševní poruše. Dále pak pro děti s uloženou ochrannou výchovou nebo se jedná 

o nezletilé matky, které splňují podmínky dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou, a jejich děti, které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí 

dětského domova se školou. Umisťovány jsou zde děti od šesti let a spolu s ukončením 
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povinné školní docházky obvykle končí i jejich pobyt. Pokud i po ukončení školní docházky 

problémy přetrvávají je dítě umístěno do výchovného ústavu. Naopak pokud v průběhu 

povinné školní docházky vymizí důvody pro zařazení dítěte do školy při dětském domově, je 

dítě zařazeno do školy, která není součástí dětského domova (Zákon č. 109/2002 Sb. §13). 

 

Výchovný ústav 

 Výchovný ústav zajišťuje péči o děti se závažnými poruchami chování, u nichž byla 

nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Jedná se o děti starší 15 let. Plní 

zejména výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. V některých případech mohou být do 

výchovného ústavu umístěny i děti starší 12 let, a to tehdy pokud mají uloženou ochrannou 

výchovu a v jejich chování se projevují závažné poruchy, takže je nelze umístit do dětského 

domova se školou. V případě velmi závažných poruch chování pak mohou být výjimečně 

zařazeny do výchovného ústavu i děti s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let (Zákon 

č. 109/2002 Sb. §14). 

 

Dětský domov 

 Dětský domov pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné 

poruchy chování. O děti pečuje podle jejich individuálních potřeb a plní především výchovné, 

vzdělávací a sociální úkoly. Na rozdíl od dětského domova se školou, zde děti navštěvují 

školy, které nejsou součástí dětského domova. Umisťovány jsou zde děti ve věku zpravidla od 

3 do nejvýše 18 let. Zároveň se sem umisťují také nezletilé matky spolu s jejich dětmi (Zákon 

č. 109/2002 Sb. §12). 

 

4.7 Kritika české ústavní péče 

Institucionální péče v České republice je často kritizována kvůli vysokému počtu dětí 

umístěných do ústavní péče a pro nedostatek alternativních řešení pro ohrožené rodiny 

(Cilečková, Chrenková, 2011). Zajímavé přitom je, že na základě analýz, které byly 

prováděny v Rumunku, na Ukrajině, v Moldavsku a v Rusku, se ukázalo, že institucionální 

péče je šestkrát dražší než poskytování sociálních služeb ohroženým rodinám a třikrát 

nákladnější než profesionální pěstounská péče a dvakrát dražší než komunitní 

bydlení/domovy pro malé skupiny (Carter 2005; In: Brown, 2009). 

Podle Statistické ročenky školství (2016/2017) bylo v České republice v období 

2016/2017 evidováno 6 500 dětí v ústavní péči. Z toho 4 270 dětí je umístěno v dětském 
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domově a 730 dětí v dětském domově se školou. Z celkového počtu dětí v ústavní péči bylo 

5 023 umístěno na základě soudního rozhodnutí.  

 

Tabulka č.2: Počet zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a počet dětí umístěných v jednotlivých 

typech v České republice v období 2016/2017 

Typ zařízení Počet zařízení Počet dětí 

Dětský domov 143 4 270 

Dětský domov se 

školou 
28 730 

Výchovný ústav 27 1 096 

Diagnostický ústav 13 404 

Celkem: 211 6 500 

 

Příčinou zhoršené situace je roztříštěnost agendy péče o ohrožené děti. Problematika 

spadá minimálně pod pět rezortů. Problematikou péče o ohrožené děti se u nás zabývá 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad pro mezinárodně-

právní ochranu dětí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra a 

Ministerstvo spravedlnosti (MPSV,2009). 

I s ohledem na častou kritiku České republiky byla zavedena některá opatření jako je 

úprava povinnosti pravidelného přezkoumávání důvodů vedoucích k nařízení ústavní péče. 

Tato kontrola musí být soudem prováděna vždy nejméně po šesti měsících (Michalík, 2006). 

Změny proběhly i v rámci daných institucí, kdy některé dětské domovy v dnešní době 

také již nabízejí služby v podobě podpory rodiny ve většině příkladů na základě zákona 

o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Na základě této podpory propojují práci 

s dítětem i jeho rodinou a mají možnost promptně reagovat na aktuální situaci (Pazlarová, 

2014). I tato opatření mohou pomoci návratu dítěte do rodiny. 

 

5 Identita 

V rámci této kapitoly se nejprve věnuji vymezení pojmu identita na základě různých 

zdrojů. Zabývám se jejími poruchami, vznikem a vývojem, jak ze sociologického hlediska, 

tak především vývojem podle Erika Eriksona.  
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5.1 Co je identita? Vymezení pojmu 

 Identita je součástí každého z nás. Přináší odpověď na otázky „odkud pocházím“, 

„kým jsem“, „kam patřím“ apod. V současném společenskovědním diskurzu se jedná o jeden 

z nejvíce užívaných a také nejednotně definovaných pojmů. Někteří odborníci mluví dokonce 

o módním termínu. Příčinou různosti konceptů je odlišný přístup jednotlivých vědních 

disciplín. Samotný původ můžeme najít ve vývojové psychologii, prvním, kdo tento pojem 

přinesl na pole sociálních věd, byl Erik Erikson (více o jeho pojetí viz kapitola: Vznik a vývoj 

identity). Kromě psychologie se tento pojem uchytil i v sociologii. Nicméně zatímco 

v psychologii dominuje představa identity jako identity, která je částí psychické struktury 

jedince, sociologie vnímá identitu jako produkt interakce mezi jednotlivcem a společností 

(Kreisslová, 2014). 

 Richard Jenkins (1996, In: Giddens, 2013, str. 240) chápe identitu jako: 

 

„porozuměním tomu, kdo jsme my a kdo jsou ti druzí, což samozřejmě zahrnuje i jejich 

porozumění sobě samým a nám. Z toho plyne, že všechny lidské identity musí být sociálními 

identitami, protože se formují v procesech neustále probíhajících interakcí v sociálním 

životě.“ 

 

Jenkins dále upozorňuje, že identity nejsou dané, ale utváří se a jsou neustále utvářeny. 

Goffman (2003) v identitě jedince rozlišuje: sociální identitu, osobní identitu a ego 

identitu.  Ego identitu chápe jako subjektivní pocit vlastní situace a kontinuity a charakteru, 

sociální identita je ta, která je jedinci připisována druhými a osobní identita je tím, co odlišuje 

jedince od ostatních. Sociální a osobní identita jsou spíše součástí definic, které si druzí 

vytvářejí o jedinci. Oproti tomu ego identita je subjektivní, je tím, co musí jedinec nutně 

pociťovat sám. 

 

5. 2 Vznik a vývoj identity 

Heřmanová (2006) říká, že jsou to pocity jáství, které utvářejí psychofyzickou 

a sociální identitu. Důležitým aspektem našeho „Já“ je sebepojetí, které je odrazem našeho 

„Já“ a zahrnuje, psychickou, fyzickou i sociální stránku. Neméně důležité je sebevědomí. Při 

utváření sebepojetí a sebehodnocení je možné uvést princip sociálního zrcadla (Mead: In 

Janoušek, 1988: In: Heřmanová, 2006), což je srovnání se sociálním okolím a princip 

aktivního sebepoznávání v činnosti.   
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Ačkoliv se ve své práci zaměřuji na identitu především ze sociologického hlediska, 

v této kapitole považuji za důležitý zmínit vývoj identity podle Erika Eriksona.  

Podle Eriksona (2002) je identita úzce propojena s egem, které se dle jeho názoru 

nachází mezi id a superegem. Identita ega vychází z poznání úspěchu. Z jeho individuálního 

zvládání zkušeností. V souvislosti s tím vymezuje osm stádií vývoje osobnosti: 

1. Základní důvěra proti základní nedůvěře. Jedná se o fázi, v níž se kojenec naučil 

spoléhat na osoby, které se o něj starají, a zároveň se také naučil důvěřovat sám sobě. 

Důvěra zde vychází ze způsobu, jakým matky dítě opatrují. Matky pečují 

o individuální potřeby dítěte a zároveň vzbuzují pocit důvěryhodnosti uvnitř daného 

životního stylu jejich kultury. To v dítěti vytváří základní pocit identity. Důležitý je 

zde rozvoj vazebného chování (viz kapitola Etapy socializace a socializační činitelé). 

2. Autonomie proti studu a pochybám. Dítě v této fázi získává zkušenost autonomie 

a osvobození. Zkouší nové činnosti. Je důležité, aby kontrola rodičů v této fázi byla 

pevná a ujišťující, ale zkušenost autonomie by dítěti neměla být odepřena. 

3. Iniciativa proti vině. Dítě rozvíjí další činnosti, je schopno plánovat. Za účelem 

budování a plánování je schopno spojit se s ostatními dětmi. Dítě v této fázi je sebou 

samým, je bystřejší, uvolněnější a má nadbytek energie, která mu pomáhá rychleji 

zapomínat na neúspěchy a dosahovat cíle se stále stejnou snahou a vytrvalostí. 

4. Přičinlivost proti inferioritě. Dítě se pouští do nových činností a úkolů, které přesahují 

možnosti hry. Rozvíjí snaživost a rozvíjí dovednosti a učí se zacházet s nástroji 

a pomůckami. Všem dětem v tomto období se dostává systematického vzdělávání. 

Dítě v tomto stádiu může bojovat s pocity nedostatečnosti a méněcennosti. Erikson 

zde upozorňuje na nebezpečí vznikající tam, kde o pocitu identity dítěte rozhodne 

spíše původ rodičů, barva pleti a další podobné aspekty než jeho vůle učit se. 

5. Identita proti konfuzím rolí. Jedná se o fázi, kdy končí vlastní dětství a začíná puberta 

a sní mládí. Během tohoto období jedinec opět zpochybňuje neměnnost a kontinuity, 

na které se dříve spoléhal. Jedinci často porovnávají, jak je vidí ostatní s tím, jak se 

sami cítí. Pocit ego identity pak tvoří důvěru v to, že jedincovo sebepojetí odpovídá 

i tomu, jak ho vnímají druzí. Zároveň zde vzniká riziko, že se mladí ve snaze udržet 

svou integritu identifikují s význačným členem nějaké party či klanu až do té míry, že 

ztrácí vlastní identitu. Význačným jevem v tomto období je pak právě samotné 

sdružování v partách či klanech a snaha vymezit se proti těm, kteří jsou nějak jiní. 

Vrstevnická skupina v této fázi hraje obrovskou roli. 
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6. Intimita proti izolaci. V této fázi dospělý, který již ukončil hledání identity, spojuje 

svou identitu s identitou druhého. Je připraven k intimitě, tedy je schopen vytvářet 

partnerství a dodržovat závazky. Pokud se jedinec takovým vztahům vyhýbá kvůli 

strachu ze ztráty ega, může docházet k pocitu izolace. 

7. Generativita proti stagnaci. Fáze se vyznačuje potřebou člověka být potřebný. Jedinec 

se z člověka učícího změnil na člověka, který sám učí. 

8. Ego integrita proti zoufalství. Integrita ega je přijmutí svého životního cyklu jako 

něčeho, co muselo být a nemohlo být jinak nahrazeno. Člověk by měl být ztotožněn se 

svým životem a připraven jej hájit. Pokud není spokojený, nastupuje strach ze smrti, 

zoufalství. 

 

5. 3 Poruchy identity 

Identita je pro jedince stěžejní, protože ukotvuje jeho pozici ve světě, dává mu místo 

a taky výhled do budoucna. Může však docházet k jejímu oslabení či ztrátě, které jsou 

podobné jako separační úzkost dítěte např. při odloučení od matky (Klimeš, 2008). To může 

mít pro jedince značně negativní dopady. 

Ztrátu identity lze chápat jako rozptyl identity typický tím, že někteří jedinci mají 

problém rozpoznat a vyznat se v tom, kde se nachází jejich „Já“ na rozdíl od ego druhých. 

U osob s nevybudovanou pevnou identitou může nastat krize identity, stav zmatení 

a sklíčenosti. Časté jsou situace, kdy jedinci prožívají osobnostní krizi: 1. při deficitu identity, 

2. při situaci konfliktu identity (Heřmanová, 2006).  

Stavy narušení identity mohou být provázeny kompulzivní sociabilitou, tedy snahou 

neustále s někým být a neschopností být sám. Dalšími obrannými reakcemi, které jsou často 

spíše destruktivní, jsou kupříkladu workoholismus, užívání drog, gambling, různé úchylky 

a extremismus všeho druhu. Nejvýraznější jsou pak poruchy identity v období adolescence. 

V tomto období můžeme často pozorovat tendence upínání se na extremismus, protože 

v tomto období je největší citlivost na ideologické systémy, jelikož po pubertě abstraktní 

myšlení dosahuje svého vrcholu a zároveň jedinci chybějí životní zkušenosti, které dospělého 

člověka brzdí v absolutním přijímání ideologických výroků. U adolescentního jedince tak 

dochází k maximálnímu nasazení pro nově objevený svět a novou identitu (Klimeš, 2008). 
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5. 3.1 Stigmatizace 

Identity se utvářejí v procesech neustále probíhajících interakcí v sociálním životě 

(Jenkins, 1996, In: Giddens, 2013). Goffman (2003) pak rozlišuje mezi virtuální sociální 

identitou a skutečnou sociální identitou. Pod pojmem virtuální sociální identita jsou zahrnuty 

atributy, které jedinci připisují během první interakce cizí osobě na základě společensky 

ustanovených prostředků kategorizace osob. Oproti tomu skutečná sociální identita zahrnuje 

ty kategorie a atributy, které jsou dané osobě skutečně vlastní. 

V souvislosti s tím hovoří Goffman (2003) také o stigmatu. Tím je atribut, který 

odlišuje danou osobu od dalších osob v kategorii, do které by mohla patřit. Důležité je, že se 

nejedná o atribut žádoucí, a to v tom smyslu, že se neslučuje se stereotypem, kým by měl 

jedinec podle ostatních být. Naopak, stává se zdrojem diskrepance mezi virtuální a skutečnou 

sociální identitou a je tím, co jedince diskredituje. Je důležité zároveň podotknout, že to, co 

stigmatizuje jednu osobu, nemusí nutně stigmatizovat osobu jinou. 

Rozlišuje tři typy stigmat: tělesné znaky (různá znetvoření), vady charakteru 

a kmenová stigmata rasy, národa a náboženství. Všechny typy však s sebou nesou shodné 

sociologické rysy, a sice ovlivňují šance jedince v běžném společenském styku. Podstatným 

problémem stigmatizovaného je problém přijetí. V sociální interakci se takový jedinec 

setkává s tím, že mu lidé neprojevují stejnou úctu a pozornost, jakou by mu projevovali, 

kdyby nebyl nositelem stigmatu (Goffman, 2003) 

Stigmatizovaná osoba pak může volit některou z následujících cest adaptace: pokud to 

konkrétní vada umožňuje, může se pokusit o její nápravu (např. operaci), další strategií je 

snaha vyniknout v oblasti, kde se obecně předpokládá, že to s jeho nedostatky nebude možné, 

a nakonec třetí cestou je odvrácení se od reality a pokus o nekonvenční interpretaci charakteru 

své sociální reality (Goffman, 2003). 

Na druhé straně se kromě nepřijetí ze strany druhých lze setkávat s tím, že 

stigmatizovaní využívají stigma k tomu, aby omluvili neúspěchy, které však vznikly z jiných 

příčin. Kromě toho je může stigma v některých případech i chránit (Goffman, 2003). 

Stigma často v rámci sociálních interakcí mohou pociťovat i děti z dětských domovů, 

přestože jejich odlišnost nemusí být na první pohled patrná a nedotýká se jejich znaků. Mohou 

bojovat s nejistotou, jaká identita jim bude přiřazena. Můžeme pozorovat, že společnost často 

inklinuje k nálepce „chudák“. Řada dětí velmi brzy pochopí, jaký diskurs panuje, že je lidi 

okolo vnímají jako chudáky či devianty, a tak se k němu i chovají a staví, což je pro ně 

limitující a omezuje to i ty, kteří vyhovují společenským kategoriím lépe, než jejich 

„normální“ vrstevníci. 
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Náročná však může být i samotná situace, kdy stigma vzniká, a sice nástup do daného 

zařízení. S tím je totiž spojena i určitá rozpolcenost, kdy jedinec nově poznává, kdo je teď 

jeho „vlastní“ skupina a kam patří. Nicméně tito jedinci jsou pro něj stigmatizovaní a nepatří 

mezi normální osoby, za kterou se on sám považuje. Zároveň mohou mít i další vlastnosti, 

s nimiž se neztotožňuje. Na straně druhé mu budou velkým zdrojem informací o stigmatu. 

I s ohledem na to lze očekávat, že identifikace s nimi a zapojení může být problematické 

(Goffman, 2003). 

 

5. 4 Proměna identity jedince v rámci totální instituce 

 Goffman (2003) uvádí, že jedinci s určitým stigmatem mají většinou obdobné 

zkušenosti a zažívají i podobné proměny v pojetí sebe samých v souvislosti se svým 

stigmatem.  Hovoří tedy o podobné morální kariéře, která je zároveň příčinou i následkem 

jejich podobného procesu přizpůsobení vlastní osobnosti.  V jedné fázi jedinec se stigmatem 

přijímá a zpracovává názorový pohled normálních lidí, což mu přináší vhled do identit v širší 

společnosti. Zároveň získává představu, jaké by to bylo být nositelem určitého stigmatu. 

V druhé fázi pak dochází ke zjištění, že má nějaké stigma a seznamuje se také s důsledky, 

které z toho vyplývají. 

 Goffman (1991) se věnuje také tématu morální kariéry v rámci totálních institucí 

a zkoumá procesy, jak se proměňuje jedincovo pojetí sebe samého. Rozlišuje fáze:  

1. Prepacientská fáze – období předcházející vstupu do instituce. Jedinec sám sebe 

vyhodnotí, nebo je společností vyhodnocen jako ten, který má problém – projevují se 

u něj určité symptomy či zvláštní chování. Vnímání zvláštnosti těchto symptomů je 

určeno kulturně a odvozeno od společensky zakořeněných stereotypů. Uvědomění si 

těchto problémů je doprovázeno emocionálním rozrušením a je pro jedince značně 

stresující.  

2. Pacientská fáze – období života v instituci. Po umístění do ústavu si jedinci 

uvědomují, že jsou opuštěni společností. Jsou vystavováni procesu mortifikace, je 

omezena jejich svoboda a snaží se orientovat v systému daného ústavu. Jedinci zde 

postupně přejímají pohled zaměstnanců/dozorců sami na sebe. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 
 

6 Metodologická část 

 Hlavním cílem práce je na základě zkušeností aktérů vyrůstajících v dětském domově 

a zaměstnanců domova popsat, jakým způsobem probíhá socializace v této instituci a jakým 

způsobem je konstruována identita jedinců, kteří v dětském domově vyrůstají. Hledáme tedy 

odpovědi na otázky, jaká je povaha socializace v instituci – jaké strategie výchovy jsou 

voleny, jak dětský domov formuje jedince, jací aktéři se do socializace zapojují, jaký je obsah 

výchovy a jak dětský domov kompenzuje deficit rodinné péče. Spolu s tím se zabýváme také 

otázkou identity. Hledáme odpověď na to, co pro ně znamená být dítětem z dětského domova 

a jak se vyrovnávají se stigmatem „dítě z děcáku.“  

 V rámci práce nám jde o zachycení a porozumění zkušenosti informátorů. Zajímá nás, 

jaké postoje zaujímají a jaké dopady měla tato zkušenost na jejich život. Z tohoto důvodu byla 

zvolena kvalitativní výzkumná strategie, protože umožňuje získání hloubkového popisu 

případů. Svou pružností navíc umožňuje upravovat a doplňovat otázky v průběhu výzkumu, 

během sběru dat či jejich analýzy (Hendl, 2016). 

  

6. 1 Zdroj informací 

Zdrojem informací se pro mě staly polostrukturované rozhovory s lidmi, kteří mají 

osobní zkušenost se životem v dětském domově. Tedy zde vyrůstají nebo vyrůstali. Ty jsem 

zároveň doplnila také o dva rozhovory se zaměstnanci dětského domova, konkrétně ředitelem 

dětského domova a vychovatelkou. Ústředními tématy byl život v dětském domově, 

socializace, rodina a identita informátorů. Metoda polostrukturovaného rozhovoru pak byla 

zvolena i s ohledem na charakter tématu. Díky otevřeným otázkám měli informátoři velký 

prostor pro projev svých subjektivních názorů a pohledů a mohli ukázat, která témata jsou pro 

ně důležitá. Mohli také sami navrhovat možné vztahy a souvislosti a bylo možné ověřit, zda 

dotazům dostatečně rozuměli (Hendl, 2016). Zároveň umožňuje také pružně reagovat na nová 

témata a skutečnosti objevující se v průběhu rozhovoru. 

Cílem rozhovorů bylo získat informace o vlastní zkušenosti informátorů týkající se 

života v dětském domově. Rozhovory se zaměstnanci pak mnohá témata doplňují a vnáší také 

další úhel pohledu. 

Všechny rozhovory byly realizovány individuálně a se souhlasem informátorů byly 

nahrávány na diktafon. Účastníky jsem předem seznámila také s účelem výzkumu, tématem 
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a charakterem otázek. V případě dětí byli obeznámeni jak ředitelé dětských domovů, tak 

i děti, nicméně těm byly informace předány zjednodušenou a pro ně srozumitelnou formou. 

Účastníkům výzkumu byla zároveň plně zaručena anonymita, proto jsou v rámci práce jejich 

jména pozměněna a upraveny jsou také další informace, které by mohly vést k prozrazení 

jejich totožnosti (například jméno dětského domova, lokalita a další). 

Snahou bylo navodit během rozhovorů takovou atmosféru, aby se účastníci výzkumu 

cítili pohodlně a uvolněně. S ohledem na to bylo voleno i místo výzkumu, jehož výběr jsem 

právě z tohoto důvodu nechávala na informátorech. Některé rozhovory se uskutečnily přímo 

v domově, dále jsme se také sešli v klidné kavárně, u informátorky doma a jeden rozhovor byl 

realizován přes Skype s ohledem na velkou vzdálenost. Měla jsem obavy, aby se diktafon 

nestal rušivým prvkem, nicméně většina informátorů v průběhu rozhovorů působila uvolněně 

a myslím, že si jej přestala všímat. Pro menšího chlapce pak byl dokonce vítaným a 

zajímavým zpestřením rozhovoru. 

Seznam otázek jsem si připravila předem a během rozhovorů jsem dle aktuální potřeby 

doplňovala další otázky. Vzhledem k tomu, že se výzkumu účastnily i informátoři nižšího 

věku, bylo vždy třeba znění a formu pokládání dotazů přizpůsobit dle individuálních potřeb. 

V případě mladšího chlapce pak bylo třeba klást více otázek, protože jeho odpovědi byly spíše 

krátké a stručné. Délka rozhovorů se pohybovala od 30 minut od 1 hodiny. 

 

6. 2 Výběr vzorku 

 Pro získání vzorku jsem využila vlastních kontaktů, sociálních sítí a přímo jsem také 

oslovila některé dětské domovy se žádostí o spolupráci. I přes vlastní kontakty se však 

shánění informátorů ukázalo jako poměrně nelehký úkol. Rozhodujícím kritériem, které mají 

účastníci výzkumu splňovat a na základě něhož byli vybráni, byla zkušenost s vyrůstáním 

v prostředí dětského domova. Délka této zkušenosti se měla pohybovat v řádu let, nikoliv 

pouze měsíců, což všichni informátoři splňují. Vedle toho pak byli vybíráni také informátoři 

z řad zaměstnanců dětského domova. Ti museli v době výzkumu pracovat v dětském domově 

a zároveň v něm působit již několik let. 

 Výzkumu se zúčastnilo celkem 8 informátorů. Z tohoto počtu bylo 6 informátorů, kteří 

vyrůstají nebo vyrůstali v dětském domově, a sice Katka (14 let), Petr (9 let) a Honza (16 let), 

kteří nyní v dětském domově žijí. Se všemi třemi jsem se během výzkumu setkala poprvé. 

Dále jsem hovořila s Radkou (34 let), Petrou (27 let) a Jiřím (28 let), kteří v dětském domově 

vyrůstali. Osobně jsem se již z dřívější doby znala s Petrou.  Rozhovory byly realizovány také 
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s ředitelem dětského domova Martinem a vychovatelkou v domově Sandrou, díky kterým se 

do zkoumaného tématu podařilo přinést další perspektivu. 

 

6. 3 Analýza dat 

 Sběr dat a jejich analýza probíhaly souběžně. Každý rozhovor bylo po jeho 

uskutečnění potřeba doslovně přepsat. Následně pak probíhala analýza. Nejprve sem 

v získaných datech provedla otevřené kódování. Souběžně s tím, jsem vytvářela seznam kódů 

a následně jsem přistoupila ke kategorizaci, tedy jsem kódy z otevřeného kódování seskupila 

podle podobnosti nebo jiné vnitřní souvislosti (Švaříček a Šeďová, 2007). Na základě toho 

jsem pak provedla interpretaci získaných dat. 

 

6. 4 Etika výzkumu 

 Etiky jsme se již z části dotkli v kapitole Zdroj informací. Vzhledem k tomu, že 

zaujímá ve společenskovědním výzkumu důležité místo (Hendl, 2016) ještě se k ní vrátím a 

podrobněji rozvedu. Všem účastníkům výzkumu bylo zaručeno zachování úplné anonymity. 

Z tohoto důvodu jsou v rámci práce změněna nejen jejich jména, ale také další informace, 

které by mohly vést k narušení anonymity. Záměrně také není uváděna ani lokalita a další 

bližší charakteristiky, které by opět mohly vést k odhalení totožnosti některých informátorů. 

 Před zahájením výzkumu jsem informátory seznámila s informacemi o výzkumu, čeho 

se týká, proč je realizován, jaké jsou cíle a jak budou data využita. Kromě toho, že byli 

ujištěni o zachování anonymity, byli seznámeni také s tím, že mají možnost výzkum kdykoliv 

ukončit a v případě, že by jim byly některé otázky nepříjemné, nemusí na ně odpovídat. 

 Informovaný souhlas pak byl získáván buď písemnou formou nebo ústní, kdy byl 

zaznamenán na diktafon. 
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7 Analytická část 

 

7. 1 Co pro informátory znamená být dítětem z dětského domova? 

V této části práce mi byl inspirací také výzkum a přístup Karla Červenky (2005), který 

se zabýval sociální konstrukcí sociální identity mládeže z „preventivně výchovného“ zařízení. 

V rámci svého výzkumu se zaměřoval mimo jiné na otázku, co pro informátory znamená být 

klientem Střediska výchovné péče. Vztah klientů k této nálepce přitom hledá ve způsobech, 

jakými se účastnicí výzkumu o Středisku výchovné péče vyjadřovali. Vychází z předpokladu, 

že tímto způsobem vypovídali (jakkoliv nevědomě) i sami o sobě. Za důležité pak považuje 

to, jak je instituce vnímána a hodnocena těmi, kteří uvnitř ní žijí, včetně jejich představ o tom, 

jak ji hodnotí druzí lidé, tedy lidé vně. Zaměřila jsem se tedy nejen na to, jak hovoří 

informátoři sami o sobě, ale sledovala jsem také způsob, jakým hovořili a jak hodnotili dětský 

domov. Vycházím zde z výpovědí těch participantů, kteří v dětském domově vyrůstají nebo 

vyrůstali. V případě, že je doplňuji výpovědí ředitele nebo pracovnice v dětském domově, 

jsou jejich výpovědi označeny. 

V první řadě je třeba říci, že dětský domov je místem, kam informátoři nevstupovali 

dobrovolně, ale kam „museli“. …A tak do toho domova jsme jako všichni museli… Ve většině 

případů byla důvodem pro umístění do dětského domova špatná situace v rodině, jako je 

zanedbávání péče, alkoholismus či zneužívání. Jeden informátor pak musel do dětského 

domova z důvodu úmrtí matky. 

Během rozhovorů hovořili informátoři o dětském domově nejčastěji jako o „děcáku“ 

či o „domově“. Objevilo se však také označení „ústav“, které ale bylo výjimkou a objevilo se 

pouze u jedné participantky. Ačkoliv bychom toto označení spojili spíše s negativním 

hodnocením instituce, na základě celého rozhovoru je patrné, že ji informátorka v mnoha 

případech vnímá pozitivně, což dokládají například její pocity při přijetí do dětského domova. 

…No na jednu stranu to pro mě byla taková úleva, protože jsem konečně měla místo, kde 

můžu spát a kde je o mě postaráno… 

V průběhu rozhovorů byly zmiňovány některé negativní aspekty dětského domova, 

především tedy absence rodiny. …Nejdřív se mi hodně stýskalo. To já měla mamku ráda, a 

tak sem chtěla bejt i s ní… či …Jako tety a strejdové, jak řikám, s některýma to bylo fajn, ale 

prostě nebyli moji, byli tam pro všechny. Rodiče byli naši, moji a sourozenců a byli prostě 
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jenom pro nás…Dále také například přílišné živo.…Tady v domově je to občas jako mazec 

takovej. Jako mám to tu ráda, to jo. Ale občas je tu hodně živo a takhle… Jako hluk a tak. 

Někdy prostě čekáte na koupelnu… nebo …Přitom jste se na to od puberty hrozně těšili, až 

konečně bude ticho a nebudou kolem vás řvát malé děti a nebudete je muset držet za ruku a 

pomáhat s oblékáním a úkolama…. Nicméně i přes to byly postoje informátorů vůči dětskému 

domovu poměrně pozitivní. …Ale zpětně musím říct, že na domov jako takový já vzpomínám 

ráda. Nám tam opravdu nic nechybělo… 

Velmi často byl v rozhovorech dětský domov vyzdvihován jako místo, kde je 

dostatečné „materiální zázemí“. …Navíc sem měla i věci, který bych s mámou asi neměla, 

protože sme na tom byly špatně, jako mobil, oblečení, mohla sem na počítač a takhle.. či 

…Pořád děcka někam posílaj do zahraničí a kdesi cosi, My jsme to měli, když to začínalo, já 

sem se s domovem podívala do Chorvatska, na Ibizu a do Řecka.. 

Kromě toho jej informátoři ale tematizují také jako místo spojené s emocionálními 

prožitky. Nejedná se o stejné prožívání jako je mezi matkou a dítětem, ale především 

o vzájemnou blízkost a vztahy mezi dětmi v dětském domově. …My děcka, my jsme si tu 

lásku dávaly mezi sebou samy… …Že třeba já si pamatuju, když tenkrát, kolik mně tak mohlo 

být, asi čtrnáct, no patnáct, přišel právě malý Kubíček, no dvou a půl leté děcko. No a my 

všichni z něho nadšené, že jo ženské, každá si ho chtěla chovat, on byl takový slaďouš, každá 

chtěla ho ňuňat, každá ho chtěla na noc do postele… V některých případech pak byla 

tematizována také vzájemná blízkost mezi dětmi a pracovníky dětského domova. …My tady 

jako máme jednu super tetu. Ona je mladá a je taková jak naše kamarádka nebo ségra, ta je 

dobrá. Tý jako můžeme hodně věcí říkat, protože je to spíš taková kamarádka. I ty malý jí 

zbožňujou… Vztahy s pracovníky dětského domova jsou však hodně individuální, a ne 

všichni informátoři o nich hovoří jen pozitivně, čemuž se budeme věnovat i v následujících 

kapitolách. 

Zároveň byl dětský domov hodnocen jako místo, díky němuž mají příležitost dostat se 

ve svém budoucím životě dále. …Ale takhle, teď asi vim, že je to dobrý, že jsem nakonec 

v tom domově, že můžu takhle do tý školy a budu mít lepší práci… Je nutné doplnit, že škola 

a práce jsou hodnoty, které jsou velmi často zdůrazňovány ze strany pracovníků dětského 

domova a jsou tematizovány jako předpoklad úspěšné budoucnosti (více viz kapitola 

Vzdělávání). Postoj a hodnocení v tomto ohledu tak mohou být do značné míry ovlivněny 

právě těmito vzory.   

V neposlední řadě pak podle výpovědí dětský domov představuje místo, které jim 

nahrazuje domov a představuje určitou alternativu rodiny. …My jsme byli dětský domov 
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rodinného typu takzvaně.. Opravdu prostě rodinný typ. Velice pěkné. Prostě opravdu jak 

kdybyste vyrůstala třeba s pěti sourozencema naráz no… či …Opravdu jak doma…  

Na základě těchto výpovědí je patrné, že informátoři vnímají dětský domov jako 

zázemí, jako místo, kde je o ně postaráno, kde se mohou dále rozvíjet a které jim do značné 

míry nahrazuje rodinu. Nemůžeme ale samozřejmě říci, že by pro ně dětský domov znamenal 

to samé jako rodina.3 

Zajímavé je, že informátoři při vyjadřování svých postojů a hodnocení dětského 

domova velmi často využívali slova „normální“ v různých spojeních. Předně se pojilo 

k rodině, kdy se informátoři často opírali o přirovnání „jako v normální rodině“. …Tak jako 

prostě v normálních rodinách… či …No a režim byl vlastně normální, jako v každé normální 

rodině… Zároveň však toto označování vztahovali i sami na sebe. …A to oni vědí, že sem 

normální, tak to taky neřešej, že jsem otaď… nebo …Teď vy na to koukáte a ste tam jako 

jediná normální parta…  

Pokud shrneme výše uvedené, můžeme konstatovat, že i přes určitá negativa, která 

informátoři v rámci svého pobytu v dětském domově pociťují nebo pociťovali, jako je 

absence rodičů či nedostatek osobního prostoru, se objevují i pozitivní postoje k instituci. 

Dětský domov je tak na jedné straně místem, kde být musí, na straně druhé pro ně představuje 

zázemí, a to především materiální, které oceňují, ale svým způsobem také zázemí 

emocionální. Zároveň jej vnímají jako místo, díky kterému by mohli mít šanci na lepší 

budoucnost. Ačkoliv chybějící rodina představuje určitý deficit, na základě často užitého 

spojení „jako v normální rodině“ je patrné, že se podle informátorů jejich život od života 

v rodině až příliš neliší a nacházejí v něm mnoho podobností.4 Zároveň sebe sami vidí jako 

„normální“, tedy si nepřipadají jiní než ti, kteří vyrůstají či vyrůstali v rámci rodiny. Na druhé 

straně má téměř každý z nich zkušenost s nepříjemnými reakcemi okolí na to, že jsou 

z dětského domova, čemuž se budeme věnovat v následující podkapitole. 

 

7. 1. 2 Dítě z „děcáku“ jako stigma 

Ačkoliv informátoři sebe sami vidí jako „normální“ důležitou úlohu sehrává také to, 

jak je vidí ostatní ať už se jedná o spolužáky či další vrstevníky, učitele ve školách, 

                                                           
3 Úloze rodiny v životě dítěte v dětském domově se věnujeme v kapitole Činitelé socializace. 
4Zde je důležité podotknout, že se jedná o vnímání a výpověď informátorů, jak vidí sami sebe a svůj život, kteří 

v této souvislosti sami zmiňují podobnost s „normální rodinou“. Na základě některých dalších otázek a odpovědí 

je však patrné, že existují určité odlišnosti, které informátoři, velmi pravděpodobně nevědomě, tematizují. Těm 

bude věnována pozornost i v kapitole Socializace. 
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instruktory na táborech a další. V rámci společnosti obecně velmi často převažuje pohled na 

děti z dětských domovů jako na chudáky nebo na druhém opačném pólu jako na darebáky, 

což dokládá i vyjádření ředitele dětského domova: …Dost často se odvíjí ten pohled 

v takových těch krajních polohách. Je to buďto chudák, nebo grázl…nebo vychovatelky 

v dětském domově: …Právě ty představy lidí, co jsou mimo, tak jsou strašně zkreslený. Že to 

tady, chudáci děti, jsou tady zavřený, nemaj co jíst, nemaj se do čeho oblíct, nemůžou se 

účastnit žádnýho volnýho času, jsou prostě jenom tady zavřený, tak to je naprostej omyl…či 

…Jako je to prostě ono, jako ten pohled lidí z venku a zevnitř. A jsou to úplně rozdílný 

pohledy. Já jsem jako taky měla jako kdysi pocit, chudáci děti, ale jako to tak prostě 

doopravdy není… Skutečnost, že jsou z dětského domova, tak může být pro jedince 

stigmatizující. Jak se ukázalo, představa samotných informátorů o jejich vlastní identitě, se 

v mnoha případech odlišuje od toho, jakou jim připisují lidé stojící vně. 

Goffman (2003) rozlišuje dvě základní kategorie stigmat, a sice ta stigmata, která jsou 

zřejmá na první pohled (např. tělesné ošklivosti) anebo stigmata, která nelze okamžitě 

zaregistrovat, tedy nejsou viditelná na první pohled. Vyrůstání v dětském domově bychom tak 

zařadili do druhé kategorie. O tom, že veřejnost nemusí o vyrůstání v dětském domově vědět, 

hovoří i ředitel: …Ale musím předeslat, že o těch našich dětech to často nikdo nemusí vědět. 

Jo, ty děti jsou naprosto běžný, nepoznalo by se to na nich. Není to nutný, aby to o nich někdo 

věděl…Přesto se však na základě realizovaných rozhovorů ukázalo, že kromě jednoho, mají 

všichni (tedy ti informátoři, kteří vyrůstají nebo vyrůstali v dětském domově) se stigmatem 

nějakou zkušenost. …To jsem zažil, myslím, že to zažije nejspíš v určitou chvíli asi každý dítě 

z děcáku… Téměř všichni se setkali s tím, že byli vnímáni jako chudáci nebo jako darebáci, 

v některých případech pak zažili obojí. Nejprve bychom se zaměřili na nálepku „chudák“. 

Nálepka „chudák“ je často spojována s představou veřejnosti, že děti z dětského 

domova trpí materiálním nedostatek, především v oblasti oblečení či hraček, jak dokládají 

následující citace z rozhovorů. …A taky spousta lidí no, oni to jako myslí dobře, jakože 

chudáci děti, ale my jsme to nenáviděli, když prostě přišli lidi s napakovanýma taškama 

a přesvědčeni, jak nám strašně pomůžou a donesli opravdu třeba věci z třicátých let… Další 

situaci popisuje Katka …Ale jedna holka tady od nás chodí tancovat a oni tam všichni nosej 

prostě takovou mikinu, co si jako musej koupit. No a ona se jí ňejak moc nelíbila a prostě jí 

nechtěla a oni jí jí jednou nějak dali, že to je jako dárek pro ní, protože si mysleli, že si ji 

nemůže koupit. No a ona z toho tenkrát byla taková dost naštvaná, jakože jí to dali, protože je 

socka z děcáku a na tu mikinu nemá peníze a nemůže si jí koupit. No a ona ji přitom prostě 

nechtěla, protože byla hnusná… 
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Kromě materiálního zajištění, se však nálepka „chudák“ ze strany veřejnosti vztahuje 

také k představě, že děti v dětském domově nemají prostor pro vykonávání různých aktivit, 

například v souvislosti se školou. …My sme měli takovou hodnou starší učitelku, já myslím, že 

jí mě bylo trochu líto. A tak to já jsem třeba neudělal úkol a říkal sem, že u nás na to nebyl 

prostor a čas a ona to tak vzala…Zde navíc vidíme i omlouvání vlastních neúspěchů 

stigmatem, přestože důvodem je něco jiného, jak o tom hovoří Goffman (2003). Na základě 

výše uvedených výpovědí navíc můžeme sledovat reálné projevy chování lidí, kteří 

informátorům přiřknou nálepku „chudák“. Ač vidíme, že je informátorům v některých 

situacích nepříjemná, zároveň můžeme pozorovat, že jim lidé přiznávají nárok na určitou 

pomoc a podporu a další výhody. 

Druhou nálepkou, která je pak dětem z děcáku přisuzována je také darebák, kdy jim 

veřejnost připisuje negativní vlastnosti a očekává od nich špatné chování. …Byl jsem v devítce 

a tam říkali, jako že když sem kluk z děcáku, že když du z toho děcáku, že budu takovej jakej 

budu, že budu hnusnej… či …Ale zajímavé bylo, že když jsme jednou byli na táboře, to teda 

trochu odskočím, no a nějaké holce se tam prostě ztratila mikina nebo něco, no a okamžitě se 

jako osočila na nás. Ona řekla, to jsou domovačky, ty by se na žádnou adidasku 

nezmohly…Negativní očekávání a označení je často spojeno s představou, že když se děti do 

dětského domova dostávají z problémových rodin, budou samy vykazovat problémové 

návyky a chování. 

S negativním chováním v podobě sociálního nepřijetí, posměchu či dokonce šikany, 

která je v jednom případě zmiňována, se informátoři kvůli tomu, že jsou z „děcáku“ setkávají 

ze strany vrstevníků, ve školách či ze strany širší veřejnosti. …A třeba jsme byli v parku a on 

mi říká, hele tak mi dej telefonní číslo. A já říkám, já ti ho dám, ale ono se ti tam ozve dětský 

domov. Tak jako kluk úplně ztuhnul a říká hm, no tak jo, tak se měj…či ...A co se týče 

spolužáků, tak jako samozřejmě. Když jsem byla na střední, tak jsem měla velmi citlivou 

třídní, která hned zahlásila, kde mám tu holku z domova. To jsem myslela, že se na místě 

propadnu… 

Napomáhat vytváření stigmatu však mohou i sami pracovníci dětského domova, což 

dokládá i výpověď Radky: …No ale říkám, ona totiž ta naše ředitelka nás pořád někam 

tlačila. My jsme ji tedy za to upřímně nenáviděli, my dospívající, protože ona nás hodně 

tlačila do aktivit, kde byly jako i postižené děti...Z uvedené citace lze poznat, že se 

informátorka neztotožňuje se zařazením do stejné skupiny, do jaké patří hendikepované děti, 

nicméně na základě chování paní ředitelky jsou vystavováni situacím, v nichž je na ně 

pohlíženo jako na stigmatizované. Na druhé straně ředitel dětského domova, s nímž jsem měla 
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možnost uskutečnit rozhovor, se značně vymezuje proti stigmatizaci takovým způsobem. 

…Vždycky jim říkáme, ty si to budeš řídit, jestli ostatní to budou vědět nebo ne. Já jako 

s řediteli školy jednám, ty to jako vědí, že jsou z dětského domova, ale žádám je vždy o to, aby 

je nějakým způsobem nestigmatizovali… 

Utajení skutečnosti, že vyrůstají v dětském domově, je také jedna ze strategií, jak se 

stigmatizaci vyhnout, kterou zmiňovali sami informátoři. …To já to moc neřeším. Já to moc 

neřikám, řikám jen kamarádkám, že jsem z děcáku, a to oni vědí, že jsem normální, tak to taky 

neřešej, že jsem otaď…Tuto strategii pak dokládá i vychovatelka Sandra.…Na nich to jako 

není úplně na první pohled poznat jo, a když nechtěj, tak to neřeknou. Někdo je na to háklivej, 

většinou ty větší. Že třeba nechtěli, abych jim do omluvňáku napsala jako akce dětskýho 

domova, tak třeba řekli ať jim napíšu rodinné důvody nebo osobní důvody. A vim, že tady byla 

holka a ta to snad neřekla nikomu ani ve škole. Učitelka to jako věděla, protože s tou sme my 

v kontaktu, ale prostě dětem to nějak neřikali… 

Další strategií, která se pak objevuje je „vyjasnit si to“, čili hovořit o životě v domově, 

potažmo jej ukázat, a vysvětlit ostatním, že se zase tolik neliší. …Když jsme se pak víc 

poznali, tak se mě zeptali, jak to tam tak máš, takže já jsem vždycky odpověděla, že takhle 

a takto… či …Já jsem taky brala holky a tak byly jako překvapený i, jak to tady máme pěkný 

a že pokoj máme hezkej a byla tady i ta teta mladá, tak si s nima povídala, tak se jim taky 

líbila, tak říkaly, že to tady máme prima, že si to představovaly jinak… V neposlední řadě se 

pak objevovala snaha „nevšímat si“ takového chování nebo „nenechat si to líbit“. …Ale tak 

jako už prostě pak sem si to nebral no. Už je mi to jedno, prostě ať si řikaj, co chtěj…či…Ale 

tak z těch jako hnusných řečí to sem se snažil si jako nebrat no, ale nechtěl sem si to nechávat 

líbit… 

Zajímavou strategii uvedla ve své odpovědi Petra, která zmínila, že když byla malá, 

ona a její kamarád z dětského domova na obranu před posměchem ostatních dětí vyprávěli 

smyšlené historky o dětském domově, až se jich ostatní děti trochu bály a získali mezi nimi 

respekt. 

 

7. 1. 3 Shrnutí kapitoly Co pro informátory znamená být dítětem z dětského domova? 

 V hodnocení zaujímají informátoři k dětskému domovu jak negativní, tak ale 

i pozitivní postoje. Velmi často se během rozhovorů informátoři opírají o slovo „normální“, 

jež využívají v různých kontextech. Zároveň samy sebe vnímají jako normální, nicméně jsou 

si vědomi toho, že společnost na ně často pohlíží jinak. Téměř každý z nich se během svého 
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života s negativním chováním ze strany lidí stojících vně instituce, a to ze strany vrstevníků, 

veřejnosti, ale i ve školách. Ve vnímání dětí z dětského domova veřejností lze najít dvě krajní 

polohy, a sice chudák, nebo darebák. Zatímco druhá nálepka, tedy darebák, jim připisuje 

negativní vlastnosti a vzbuzuje negativní chování k dětem, nálepka chudák je může 

v některých případech i chránit, to ovšem neznamená, že by byla žádoucí. Velmi často 

s sebou také přináší chování, které je informátorům nepříjemné. Na základě výpovědí pak 

nacházíme tři strategie, kterými informátoři bojují se stigmatizací, a sice utajování 

skutečnosti, že jsou z dětského domova, nebo naopak mluvení o životě v domově, vyjasnění si 

toho, že se od ostatních neliší a pak strategii, kdy si vymýšlí, aby získali respekt a postavení 

mezi ostatními. 

 

7. 2 Socializace 

Tato část práce je zaměřena na to, jakými výchovnými prostředky a pečovatelskými 

praktikami jsou děti běžně v dětských domovech socializovány. Věnuje se také tomu, jaké 

jsou obsahy a cíle výchovy, jací činitelé se do socializace zapojují nebo tomu, zda lze najít 

odlišné přístupy ve výchově na základě genderu a spolu s tím také tomu, jaká je představa 

o genderových rolích v rámci rodiny. 

Na základě rozhovorů je patrné, že snahou dětského domova je zamezit desocializaci, 

tedy nepřipravenosti jedinců na život mimo instituci a také jejich nezačlenění do společnosti. 

Děti by se měly socializovat do samostatných osobností, které se zvládnou postarat samy 

o sebe a jsou připraveny na samostatný život. …No jako oni nám říkali, že ať děláme to a to, 

že se o sebe budeme muset starat samy…nebo …No prej ať sem samostatnej… Z výpovědí 

vychovatelky a ředitele se však dozvídáme také to, že mnohdy dochází nejprve 

k resocializaci, protože děti do domova vstupují s určitými návyky, které nejsou ve shodě se 

společenskými normami. To nacházíme i ve výpovědích některých informátorů vyrůstajících 

v domově. …My máme děti, které buďto už v rodině byly a my napravujeme těžký škody, který 

tam vznikly… či …To pak sem do tý školy musela zase začít chodit a tak… S ohledem na tyto 

cíle jsou pak voleny i strategie a také předávané hodnoty, mezi kterými dominuje vzdělávání, 

čemuž se budeme dále věnovat. 

 

7. 2. 3 Činitelé socializace 

Důležitou úlohu při socializaci v dětském domově mají podle rozhovorů vychovatelé 

a spolu s nimi ředitelé, kteří se do socializace zapojují. Tematizováno je několik rolí, které jim 
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podle informátorů přísluší. Za prvé jsou těmi, kteří se starají o děti, o jejich materiální, fyzické 

a v některých případech také psychické potřeby. …Řekneme mu strejdo, prosím tě, 

potřebujeme oblečení a on řekne jó jasně, za tejden si ho půjdete koupit… Tuto skutečnost 

dokládá i vychovatelka Sandra. …Tak toto možná jako i uvidíš, protože každou chvilku sem 

někdo poleze, to oni jsou zvyklí na ty vychovatelky, že přijdou a už každej něco potřebuje, 

každej rychle škola chci jít na vycházku… Zároveň jsou těmi, kdo dohlíží na děti, na to, jak 

jsou oblečené, na stravu, hygienu apod., dále na dodržování řádu, splnění povinností, a to 

těch, které mají v rámci dětského domova a také těch školních. …Tety kontrolujou, jak máte 

uklizeno a jestli jste si prostě udělala tu hygienu a takhle… Spolu s tím jsou tematizováni také 

jako ti, kteří ukládají tresty. …To byl oblíbený trest paní ředitelky… Na druhé straně můžeme 

také vidět, že jsou i těmi, kteří občas poskytnou dětem nějakou úlevu a potají jim dovolí 

nastavená pravidla porušit. …Potom my, co jsme byli větší a když jsme chytli dobrou směnu, 

teda většinou dělávala silvestr teta Lidka, takže ta byla super, takže my starší jsme mohli 

i z baráku odejít, aniž by se o tom někdo dozvěděl dál… Dále jsou to ti, kteří děti učí 

a předávají jim vědomosti, jednak školní, ale také vědomosti o životě. …Právě že ta teta, co je 

tady, a i ostatní jako se se mnou učej no… či …I když ona by nám i s klukama poradila…  

Vztahy s vychovateli a míra emocionálního uspokojení, kterého se informátorům 

vyrůstajícím v dětském domově ze strany pracovníků dostává, jsou značně individuální 

a v rozhovorech se liší a odlišují se také v případě jednotlivých vychovatelů. Jako důležitý 

předpoklad je jak ze strany vyrůstajících v domově, tak ze strany zaměstnanců zmiňována 

důvěra. …Že jako některý kluci jsou tu, jakože jim nedůvěřujou, ale mně řekl strejda, že jako 

mi důvěřuje… Vztahy k pracovníkům jsou pak tematizovány pozitivně, neutrálně i negativně. 

Většina informátorů však zmiňuje alespoň jednoho člověka z řad vychovatelů, k němuž 

zaujímá kladný postoj. …Ty tety byly různý. Některý byly fajn, ale některý byly i takový 

odměřený, že sme je neměli úplně rádi. Oni se u nás střídaly, tak s některýma to bylo prima, 

s některýma horší… či …My jsme potom chytli, zrovna když jsme se dostávali do puberty, tak 

jsme chytli výborného vychovatele Rudu… Někteří pak tyto vztahy charakterizují jako 

kamarádské …je to taková jako naše kamarádka, ta je dobrá… Určitou součástí těchto vztahů 

je pak také svěřování. Míra toho, nakolik se informátoři pracovníkům domova svěřují, se 

značně liší. Například v oblasti partnerů řada z nich uvádí, že o tom vychovatelům ...třeba 

řekla…, nicméně ve většině případů se s nimi o vztazích neradí a hluboce se jim nesvěřují a 

preferují v tomto ohledu své vrstevníky. Shodují se zároveň ale, že pokud by chtěli a bylo by 

třeba, mohli za vychovateli přijít. …Co se týče svěřování, tak my kluci sme se asi obecně 

nějak nepotřebovali tolik svěřovat, nebo nevim. Jako my sme si třeba mezi sebou s ostatníma 
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klukama pokecali o holkách a takových věcech. Ale zase když sme cokoliv potřebovali, určitě 

sme jim mohli říct, to jo… Přátelské vztahy pak vidí jako žádoucí i ředitel dětského domova. 

…Je hezký, když ty děti nás berou jako partnery v tom, že oni maj nějaký svůj život a že to 

není, že oni sedí na druhém břehu a bojují proti něčemu… 

Na druhé straně můžeme pozorovat i negativní postoje vůči některým pracovníkům, 

konkrétně v případě informátorky Radky vůči paní ředitelce. Do určité míry jsme se tohoto 

vztahu dotkli již v kapitole stigmatizace, kde jsme hovořili o chování, které napomáhá 

stigmatizaci. Kromě toho však Radka také zmiňuje, že její antipatie vůči ředitelce plyne 

z rozdílného přístupu vůči dívkám a chlapcům, z její striktnosti právě vůči dívkám 

a uplatňování odlišných pravidel, kdy byly dospívající dívky v domově drženy hodně zkrátka. 

…To bych řekla, že to byl takový největší stín našeho holčičího dospívání v tom domově... Její 

zkušenosti jsou blíže popsány v následujících kapitolách. 

Do socializace v rámci dětského domova se pak zapojují i ti, kteří zde vyrůstají. Za 

prvé spolu tráví volný čas, navzájem se svěřují, sdělují si své názory a radí si. Informátoři pak 

také zmiňují, že se pomáhají starat o mladší děti (například je doprovází do školy či na 

kroužky), pečují o ně a pomáhají jim s přípravou do školy. Existuje mezi nimi určitá solidarita 

a spolupráce. …Oni jsou docela aj i rádi, že se se mnou můžou učit. Já jim třeba i při čtení 

trošku ulevim, řeknu hele, tak čti jenom jednu stránku… Vychovatelka Sandra pak také 

zmiňuje, že se občas objeví někteří, kteří jsou natolik silnou osobností, že se stávají 

pozitivními vzory pro ostatní děti. …Třeba teď ten Milan, já nevim, on má takový charisma. 

Vždycky to bylo, že Milan, Milan, Milan. Teď jako udělal řidičák, a tak jako všichni básněj vo 

tom, až ten řidičák udělaj. Takže jako něco tam je. Jako jo, někdy ty malý maj vzory v těch 

velkejch, jako to tak bývá… Matoušek (1999) v souvislosti s tím hovoří o tom, že jsou to často 

právě spoluobyvatelé stejného ústavu, od nichž se jedinec naučí nejvíce, i když se může 

jednat o dovednosti vnímané jako vedlejší z hlediska instituce a doplňuje, že se jedinci 

nejochotněji učí od těch, kteří představují neformální autoritu.  

Dále se do socializace zapojují také činitelé vně instituce. Na základě rozhovorů 

můžeme sledovat rodinu, vrstevnickou skupinu a školu, respektive učitele. Zaměříme se 

nejprve na rodinu. Zde je důležité vzít v potaz odlišné rodinné zázemí každého z informátorů. 

Nicméně všichni vstupovali do dětského domova ze své biologické rodiny. Pouze dva 

účastníci výzkumu uvedli, že svého otce vůbec neznali a žili jen s matkou. Zbývající čtyři žili 

alespoň nějakou dobu s oběma rodiči. Kromě jednoho informátora, který se dostal do domova 

kvůli úmrtí matky, byli všichni informátoři v domově z důvodu nefunkčnosti rodiny. Míra 

styku s rodinou a jeho frekvence se pak u informátorů různí.  
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Matoušek (1999) uvádí, že klienti ústavu ke svým příbuzným zaujímají často extrémní 

postoje, kdy je na jedné straně vidí zidealizovaně, nebo pak na druhé straně podléhají názoru 

personálu v zařízení, že byly do ústavu odloženi rodinou, která o ně nestojí. Tuto idealizaci 

rodiny tematizuje během rozhovoru i vychovatelka Sandra. …Ten druhej jako, ty nic nemaj. 

Máma bydlí na ubytovně, nemaj skoro na jídlo, ale on ti bude vyprávět, že máma mu dá 

mobil, že máma koupí tohle, tamto.. On si někdy něco tak jako vysní a bere to spíš za realitu… 

Spíše opačný postoj pak zaujímá Petra. …A já se za ní tak trochu i stydím… 

Rodina pak plní několik úloh. Ty děti, které alespoň nějaký čas žily v rodině, zde 

získávají určité společenské normy a vzorce chování, jak zmiňuje ředitel dětského domova. 

…Ten kluk nejmladší si sem přinesl třeba to, že vůbec nechápal náš způsob života. Že třeba 

kuchař dole vařil, tak on mu říkal: strejdo, co ty tady děláš, ty už dávno máš bejt někde na 

sběru, koukej vzít káru, co budeme dneska jíst… Vliv rodiny však nemusí být vždy jen 

negativní, na příkladu Radky můžeme vidět, že jí její babička, kterou navštěvovala, pomohla 

s navazováním sociálních vztahů, které měly dívky u ní v domově komplikované, kvůli již 

zmiňovanému přístupu paní ředitelky. …A babča jako ona byla hodně moderní a ona mi 

vlastně vynahradila takovéto, já bych řekla, zdravé dospívání, ten zdravý vývoj holky, co by si 

prostě podle mě měla projít tou první láskou, tím prvním zklamáním, od kterého se nás právě 

ta ředitelka strašně snažila izolovat pořád… 

Mezi informátory je pak rodina charakterizována jako místo, kde neplatí pravidla, kde 

nemusí dodržovat obdobné povinnosti jako v dětském domově, kde v tomto ohledu …měli 

pohodu… …Rodiče prostě neřešili to, jako jestli sme uklidili nebo jestli sme dostali pětku… či 

…Ne, to já tam jen ležím na gauči a koukám. Moc jich tam nemam. Tam jenom vynášim koš. 

Ale tady musíme uklízet, že jo, třeba večer uklízíme jídelnu… Absenci povinností a řádu 

dokládá pak i vychovatelka Sandra. …No já bych spíš řekla, že oni když jsou doma, tak tady 

maj nastavený nějaký jasný pravidla a pak je strašně poznat, když byli doma, protože vlastně 

tam ty pravidla nejsou a abych to řekla jako ne uplně pejorativně, že tam zvlčej… 

Důležitou funkcí rodiny, kterou informátoři uvádí, je emocionální funkce a prožívání 

uvnitř rodiny. …No tak hlavně byla to rodina. Rodina a cítila jsem tam tu lásku. Bylo to 

takové víc intimnější mezi náma… Zároveň je rodina jen jejich a představuje něco, o co se 

nemusí dělit s ostatními dětmi v dětském domově. Zatímco pracovníci jsou tam pro všechny 

z nich, rodina patří jen jim. …No asi to, že to prostě byli rodiče. Byli jako tam pro mě a byli 

moji…či …Takové prostě, že jste věděla, že je to ta vaše babička… 

Jako další socializační činitele je možné vidět přátele vně instituce, povětšinou 

vrstevníky. Je zřejmé, že pro všechny informátory jsou přátelství vně domova velmi důležitá. 
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…To jsem právě měla třeba tu kamarádku, my sme spolu chodily do třídy na učňáku, tak s tou 

jsme mluvily fakt o všem. Blbý bylo, když sme se třeba pohádaly, to bylo fakt na houby… 

Z uvedené citace je zároveň patrné, že vrstevníci tvoří okruh lidí, kterým se informátoři 

svěřují a řeší s nimi své problémy. Povšimnout si můžeme také toho, že se s nimi porovnávají. 

…Spolužačka třeba v sobotu musí chodit normálně nakupovat jako na víkend, tak taky musí 

něco dělat… či …Měla sem mobil stejně jako lidi ve škole… Mezi těmito přáteli pak mohou 

najít také své vzory, a to jak negativní, kdy informátoři kouří, protože kouřili ostatní, tak i 

pozitivní, jeden takový uvádí Katka. …Já znám jednu holku, ona šla na vejšku, a tak o tom 

vypráví, tak to si řikám, že by bylo fajn… V neposlední řadě jsou tito přátelé těmi, s nimiž 

informátoři tráví svůj volný čas, čemuž se podrobněji věnujeme v kapitole Volný čas. 

Na základě rozhovorů je pak patrné, že dalším činitelem je také škola, které je 

věnována pozornost v kapitolách Vzdělávání a Gender. Můžeme také předpokládat, že vliv 

mají i média, vzhledem k tomu, že informátoři zmiňují trávení času u televize či na internetu, 

v rozhovorech však nejsou blíže tematizována a nemůžeme tak specifikovat jejich konkrétní 

vliv. 

 

7. 2. 3. 1 Shrnutí kapitoly Činitelé socializace 

Cílem socializace dětí v dětském domově je zabránit jejich desocializaci a vychovat 

z nich jedince připravené na budoucí samostatný život. Do socializace se zapojuje několik 

činitelů, které lze rozdělit na ty uvnitř a vně dětského domova. Uvnitř instituce jsou to 

vychovatelé, jejichž úloha je spojována s péčí, dohledem a předáváním vědomostí. Spojovány 

jsou také s citovou oblastí, ačkoliv vztahy jsou hodně individuální. Většina informátorů však 

hovoří o pozitivním vztahu alespoň k jednomu vychovateli. Oproti vztahům v rodině 

(socializační činitel vně instituce) však můžeme pozorovat, že jsou méně intimní a lze je 

charakterizovat spíše jako přátelské, zatímco vztahy v rodině jsou spojovány s láskou. 

Zásadní rozdíl je spojován také s tím, že vychovatelé jsou k dispozici pro všechny děti v 

domově a musí se o ně dělit, zatímco rodina je jen jejich a je tu jen pro ně. Nesmíme 

zapomenout, že jsou jedinci často ovlivněny určitými vzorci chování a normami, které panují 

v rámci rodiny. Dětský domov je tak nucen děti nejprve resocializovat. Ne vždy však můžeme 

hovořit jen o negativním vlivu, jak jsme viděli na příkladu Radky. 

Dalším socializačním činitelem jsou pak další děti a vrstevníci, uvnitř i vně instituce. 

Ti tvoří okruh osob, jimž se informátoři svěřují, řeší s nimi své problémy a vzájemně sdílí své 

názory. Pelikán (1997) v této souvislosti zmiňuje tendence dětí a adolescentů hledat člověka, 

kterému se mohou svěřovat, mimo domov s ohledem na to, že tam na ně ne vždy mají 
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dostatek trpělivosti a také pro to, že rodiče a také pedagogové mají tendence hledat rychle 

hotová řešení, což není vždy žádoucí, protože často jde především o to, aby děti někdo 

vyslechl. V obou skupinách jsou pak tematizované vzory. Ty mohou být jak pozitivní, tak 

negativní. Zároveň jsou vrstevníci těmi, s nimiž informátoři tráví svůj volný čas. Z výpovědí 

je pak patrný také vliv školy a lze předpokládat také vliv médií. 

 

7. 2. 4 Řád 

Řád v dětském domově představuje prostředek, díky kterému je možné udržet chod 

instituce a vše organizačně zvládnout. Je jedním z nástrojů socializace. Jeho součástí jsou 

pravidla, rozdělení povinností, systém trestů a odměn a také rozvržení času. Na základě 

výzkumu však můžeme říci, že v porovnání s Goffmanem (1991) je řád v dětském domově do 

značné míry individualizovaný a uvolněnější, jak dokládá i tvrzení pana ředitele. …Myslim si, 

že se ho snažíme hodně individualizovat. Takže se nedá říct, že tady máme nějakou strukturu 

a všichni se do ní musí vejít. Máme natolik individuální děti a jejich potřeby, že se tomu 

vždycky snažíme přizpůsobit… Jeho slova pak potvrzují i výpovědi informátorů, ve kterých je 

individualizace a větší uvolněnost řádu také patrná. …No a pak jsme tam chytli takového 

mladého praktikanta a tomu to bylo úplně fuk, kdy jsme šli spát… 

 

7. 2. 4. 1 Strukturování času 

Režim všedního dne popisují všichni informátoři velmi podobně. Objevuje se 

následující schéma: Vstávání – škola/školka (mimo dětský domov) – plnění 

povinností/příprava do školy – volný čas – večeře – volný čas – večerka. …Ve všední den to 

sme prostě vstávali, každej se připravil, snídali sme, to sme měli připravený a pak sme šli do 

školy. Odpoledne po škole pak kdo potřeboval, se dělala příprava do školy. No museli sme 

taky splnit nějaký úklidy a tak. No a pak sme vlastně mohli chodit na nějaký kroužky nebo tak 

různě ven, když sme se na tom domluvili nebo prostě trávit ten čas jak sme chtěli, třeba na 

počítači, nějaký hry nebo takhle. Pak večeře a pak sme mohli třeba na telku koukat…Během 

víkendů jsou pak povinnosti zmiňovány podstatně méně, což nicméně neznamená, že by se 

neobjevovaly vůbec, a naopak je vyzdvihováno větší množství volného času a „pohoda“. 

…O víkendu to spíš tak podle sebe můžeme, taková pohoda… 

Jak již bylo výše zmíněno, řád v dětském domově lze do značné míry přizpůsobit 

jednotlivcům. …Ale my sme třeba mohli vstávat podle sebe, abychom to prostě stihli… Je zde 

snaha reflektovat potřeby jednotlivců, ať již osobní nebo například studijní. Vesměs všichni 
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informátoři během rozhovorů uvedli, že se s některými pracovníky „dalo domluvit“. 

Nastavený řád pak odráží potřeby také podle věku dětí. U mladších dětí je zmiňována potřeba 

vyššího dohledu při oblékání nebo hygieně, doprovod do školky, školy či na zájmové činnosti 

a také větší kontrola a pomoc s věcmi do školy. S těmito aktivitami často pomáhají i starší 

děti v domově. …To ho vždycky holky, jeho ségry braly do školky…Podle informátorů jsou to 

pak starší děti, které si mohou řád po domluvě více přizpůsobit. …Ty menší jako museli 

vstávat podle toho všeho, tety na ně dohlížely a takhle…Úměrně věku dětí je pak nastavena 

také možnost sledovat večer televizi, trávit čas na počítači …ale ono je to až od desiti let… a 

také večerka. 

 

Volný čas 

Volný čas je oblast v životě jedince, v níž se může nejvíce svobodně rozhodovat, jak 

jej bude trávit, a to na základě vlastních preferencí, potřeb a hodnot, nikoliv vnějších více či 

méně vnucených skutečností, povinností a stereotypů (Duffková a kol., 2008). Podle Joffreho 

Dumazediera (In: Duffkova a kol., 2008) jsou vymezovány tři dimenze volného času, a sice 

odpočinek, (sebe)vzdělávání a rozptýlení a zábava. Obsah volného času má podle Petra Saka 

(2000) do značné míry vliv i na budoucí život. Pokud je čas tráven kvalitně, může potlačovat 

negativní sociální rysy. Zajímalo mě proto, jaká je náplň volného času u dětí v dětském 

domově, zda si své aktivity volí samy a k jakým činnostem jsou podněcovány ze strany 

pracovníků dětského domova.  

Ukázalo se, že v rámci dětských domovů je snaha o uplatnění všech tří dimenzí 

volného času. Můžeme také sledovat, že se zde objevují tendence realizovat množství aktivit 

mimo půdu instituce. Takové snahy jsou pozorovatelné nejen na straně dětí, ale také ze strany 

pracovníků, kteří se snaží děti podněcovat k aktivnímu trávení volného času vedoucímu jak 

k rozvoji jedince, tak i k zábavě. Všichni informátoři hovoří o tom, že mají nebo měli 

možnost navštěvovat kroužky mimo dětský domov. Zároveň uvádí, že si kroužky vybrali 

samostatně, nicméně v rozhovorech lze najít i náznaky toho, že na jejich volbu měli vliv 

i pracovníci dětských domovů. …Bylo to o tom, co oni v těch dětech jako rozpoznali. Jako 

nějaké takové nadání…Nějaký kroužek (někteří i více) pak měli všichni informátoři kromě 

Katky, kterou nebaví a upřednostňuje čas strávený s holkami z domova a dalšími svými 

kamarády. Zajímavé je, že když se podíváme na volbu kroužků, které informátoři volili, 

zjistíme, že u chlapců převažují sportovní činnosti jako florbal, ping pong nebo basket, 

zatímco u dívek vidíme volbu spíše umělecky zaměřených kroužků – zpěv, výtvarná činnost 

nebo keramika. Ve výběru kroužků tak můžeme spatřovat genderové stereotypy, kdy jsou 
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umělecké nadání a emocionální citlivost považovány za ženské znaky a za mužské pak 

agresivita, průbojnost a vůdčí schopnost, které můžou být podněcovány právě sportem (Lippa, 

2009).  

Nabídka aktivní výplně volného času má za cíl jednak napomoci rozvoji dětí, ale také 

eliminaci nežádoucího chování, jakým je kouření a alkohol. Přestože se informátoři shodují, 

že byli vedeni k tomu, aby tak nečinili, většina z nich jedním dechem dodává …my jsme 

stejně kouřili no…Uvádí také, že kouřili potají, i přesto však počítali s tím, že to vychovatelé 

věděli …Ale tak maskovali sme to, jakože nezapálili sme si u děcáku, dali sme si žvýkačky, 

když sme měli a tak. Oni jako nejspíš věděli, že stejně někde kouříme. Jako ale řikali nám to 

no, ať nekouříme, to jo, ale ode mě kouřili všichni…Z uvedené citace je také vidět, že kouření 

je způsobem, jak zapadnout mezi vrstevníky, protože „kouřili všichni.“ 

Velmi oblíbeným způsobem trávení volného času pak jsou také „volné vycházky“. 

Pod tímto výrazem se skrývá možnost trávit svobodně čas mimo dětský domov často ve 

společnosti vrstevníků. Náplň je pak různá, od společných sportovních aktivit, povídání a nic 

nedělání právě až po nežádoucí kouření a alkohol. …Chodili sme na koupák, dělali různý věci, 

jako třeba i nějaký kolo nebo takhle, ale tak jako vyzkoušeli sme na tajňáka i nějaký pivo, víno 

nebo takhle…V rámci „volných vycházek“ však více převažuje posedávání s vrstevníky, 

povídání …a tak… nad aktivními činnostmi, jako právě zmiňovaný sport. 

Na volných vycházkách je třeba domluvit se s vychovateli. …Jo, vy jí řeknete, jdu za 

kamarádem a ona řekne, tak přijď na svačinu, tak přijď na večeři, anebo když je to něco 

jiného, tak kdy se vrátíš?... Platí pravidla „vrátíš se v pořádku“ a „do večeře doma“, nicméně 

na základě předchozí dohody je možné čas upravit, a to i do pozdějších hodin včetně přespání. 

Stěžejním prvkem se ukazuje být důvěra, jak jsme již jednou zmiňovali. …Když mi někdo 18 

letej řekne, řád bych šel někam, tak se domluvíme, kdy se vrátíš. Když řekne ve dvanáct, tak to 

respektuji, když ve tři tak taky, když druhej den, tak taky. Záleží na tom, jak se známe a co se 

dá očekávat, ale nemám s tím problémy…Zcela odlišnou zkušenost, která plyne právě 

z nedůvěry ředitelky vůči dětem v domově, má Radka. Ze strachu, že by dívky rychle 

otěhotněly, musely být dívky na rozdíl od chlapců doma do šesti hodin i v pozdějším věku 

okolo sedmnácti let. Jak se ukazuje projevená nedůvěra a přílišná striktnost se mohly stát 

spouštěčem problémového chování, kterým byly útěky z domova. …A jak chcete 

sedmnáctiletou holku jako udržet doma, když vaše spolužačky jdou do kina, jdou na 

tancovačku a tak. Tak pak se samozřejmě pořádaly útěky z domova…Trávení času 

s vrstevníky je ze strany informátorů velmi žádané, a to nejen vně domova. Mnozí z nich 

uvádí, že si své přátele vodí také do domova. …No jako, když se zeptáme tety, jestli si je sem 



 
 

55 
 

můžeme vzít, tak oni řeknou jo, jakože můžeme, je to normálně, to není problém… Vedle 

osobního kontaktu jsou však velmi důležité také kontakty virtuální. Oblíbené je stýkání 

s přáteli ve virtuálním prostředí skrze sociální sítě. 

Další oblíbenou náplní volného času jsou pak hry, kde opět můžeme spatřovat 

genderové rozdíly. Hraní tematizují především kluci a genderové rozdíly najdeme také ve 

výběru her. U chlapců se opět velmi často objevují hry, v rámci nichž mohou poměřit své síly, 

zmiňují závodění, fotbal, ale také praní …Pak si děláme tady vždycky závody na kole. Já jako 

často prohraju, ale tak to děláme. Anebo se taky pereme, že jo…Všechny tyto hry jsou 

zároveň spojovány s vyšší fyzickou aktivitou, která se od chlapců očekává častěji než od 

dívek (Renzetti, Curran, 2005). Velmi oblíbené jsou mezi nimi také počítačové hry obvykle 

„střílečky“, tedy opět hry spojené s akčností a také agresivitou. U dívek pak v rámci her 

poměřování nepozorujeme. Pokud jsou hry zmiňovány mluví například o společném tanci či 

aktivitách spojených s „paráděním“ a nápodobou kosmetiček a kadeřnic. …My se třeba jako 

s holkama rádi parádíme. Různě se líčíme, zkoušíme takový ňáký líčení, češeme se, barvíme si 

vlasy, to mě jako baví hodně. Často jako do toho přibíráme i ty mlačí. Ale těm teda jako vlasy 

úplně barvit nesmíme, to nám teta zakázala, ale tak lakujeme jim nehty třeba, na odpoledne 

uděláme ňákej účes, napatláme líčidla a tak… 

Zapomínat bychom neměli ani na odpočinek, který je spojovaný s nic neděláním …no 

a občas třeba nic no…  a sledováním televize …pak jsme mohli třeba na telku koukat… 

O prázdninách a během delších volných období jsou pak zmiňovány pobyty, buď 

odpočinkové u moře nebo také se sportovním zaměřením, pobyty na horách nebo sjíždění 

řeky. 

 

7. 2. 4. 2 Povinnosti 

Povinnosti, které jsou v dětském domově ukládány, lze rozdělit do několika kategorií, 

a sice jsou to povinnosti spojené se samoobsluhou dětí samotných …musej si hlídat svoje 

věci, musej si uklízet po sobě…, s chodem dětského domova a se školou. Po dětech je 

požadováno, aby měly v pořádku své věci, aby udržovaly pořádek ve svém pokoji, uměly si 

vyprat a vyžehlit oblečení. Dále jsou zapojovány také do chodu celého domova. To spočívá 

v péči o společné prostory …Jo, prostě někdo musel vysát, někdo musel vytřít schody, někdo 

měl službu v kuchyni…, nakupování a v pomoci s péčí o mladší děti, ať se již jedná 

o zmiňované doprovázení či pomoc při učení. Stanovené povinnosti se nikterak neliší podle 

toho, zda se jedná o dívky nebo o chlapce. Můžeme si povšimnout, že kromě toho, že 

napomáhají udržení chodu dětského domova, je snahou skrze ně nasměrovat děti k tomu, aby 
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se o sebe dokázaly samostatně postarat. S vychovatelkou Sandrou jsme nicméně společně 

narazily na to, že ne vždy se daří tento cíl naplňovat a jejich plnění je tak spíše simulací reálné 

zkušenosti. Konkrétně se to ukázalo na povinnosti nakupování u Sandry v domově, kdy je 

vyžadována jen nízká míra samostatnosti od dětí. …Do obchodu občas choděj, tady maj krám. 

Ale zase to je takhle, oni jdou s taškou, v tom obchodě je domluvený, co jim tam daj a oni 

prostě nevěděj…Poslední zmiňovanou kategorií jsou pak povinnosti spojené se školou, 

kterým je věnována bližší pozornost kapitole Vzdělání. 

Výše uvedené povinnosti (s výjimkou pomoci s péčí o mladší děti) jsou vždy uvedeny 

v rozpisu služeb. …No tady sou rozpisy. Tady. Tady to máme rozepsaný já a Štěpán…Ty 

přesně stanovují, kdo má který den jaké úkoly. Vytváří tak oporu řádu a jsou zároveň 

podpůrným prostředkem pro pracovníky. …Jako kdybychom řekli, teď tady někdo ukliďte, tak 

mě pošlou do háje. Jako co tady nejvíc slyšíme je „já nemám službu.“ Takže jak to nemaj 

napsaný, jak to nemaj daný, tak to dělat nebudou… Splnění povinností včetně těch školních 

má pak dopad také na volný čas dětí, především tedy na velmi oblíbené volné vycházky. Děti 

jsou tak motivovány, aby měly vše v pořádku. …No koukám do skříně, když chtějí mít 

vycházku a prostě tak když to maj uklizený no… …Takže příprava do školy má tady svoje 

místo a pak se dá říct, že pokud mají tyto věci splněný a zvládnutý, tak pak se dá říct, že mají 

možnost pro nějaký svůj individuální program… 

 

7. 2. 4. 3 Tresty a odměny 

Tresty a odměny jsou prostředky, které napomáhají udržovat řád v domově. Jejich 

zákonné ukotvení je v Zákoně 109/2002Sb., kde je vymezeno, jakých výchovných prostředků 

lze využívat. Jako tresty jsou vymezeny následující možnosti: odnětí výhod (např. zvýšeného 

kapesného), zákaz trávení času mimo zařízení (tedy omezení volných vycházek), nemožnost 

účastnit se atraktivní akce nebo činnosti mimo zařízení, omezení návštěv s výjimkou návštěv 

osob odpovědných za výchovu osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-

právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů následujících 3 měsíců. Sami informátoři pak 

nejčastěji zmiňovali snížení kapesného nebo omezení volných vycházek. …No tak byl zákaz 

vycházky. To byl jako oblíbený trest pro puberťáky, že jo. Nebo stržení kapesného. To byl 

oblíbený trest paní ředitelky, takže já jsem byla věčně bez peněz…Při určování trestů ze strany 

pracovníků dětského domova pak záleží především na míře prohřešku. Výše zmiňované tresty 

jsou však stanovovány až za …nějaký větší průsery… U menších prohřešků předchází trestům 

nejprve domluva nebo ústní vyčinění. …Okřiknutí za nějakej jako prohřešek… …Ale tak 

pokud prostě to třeba jednou nebylo v pořádku, tak to nebylo jako trest no, to tak spíš nějaká 
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domluva…Mezi prohřešky se objevuje již zmiňované kouření či nesplnění povinností. Dále je 

zmiňována drzost a objevují se také případy závažných provinění, jakými jsou útěky 

z domova nebo také drobná kriminální činnost. …A to je přesně to, on po něčem touží a on to 

radši štípne a chvilku to má u sebe, než by si šetřil… Kromě míry prohřešku je pak u trestů 

zmiňován také věk dětí. Jak je i z výše uvedené citace možné pozorovat, zákaz volných 

vycházek platí více na starší děti. U menších je pak tematizováno omezení oblíbené činnosti, 

jako počítač nebo televize. Pouze informátorka Radka uvedla, že se tresty lišily na základě 

genderu. …Ale je zajímavé, že chlapci se samozřejmě zase netrestali…Z rozhovoru s Radkou 

je patrné, že paní ředitelka v rámci jejich domova přistupovala k dívkám a chlapcům odlišně 

ve více oblastech (více viz kapitola Gender). Jak jsme již výše uvedli, příčinou tohoto jejího 

chování byl velmi pravděpodobně strach o to, aby dívky neotěhotněly. 

Ráda bych se zastavila ještě u jedné zkušenosti Radky, o které se zmínila. Když jsme 

se společně bavily o formách trestů, zmiňovala obdobně jako ostatní omezení vycházek nebo 

snížení kapesného. Nicméně když jsme se v rozhovoru dostaly k tématu nežádoucího chování, 

zmínila situaci, kdy se jeden kamarád z domova vrátil opilý. …Ruda, co jsme měli jako 

vychovatele, ten byl super jo. Ten pak dal přes hubu a byl klid jako. Ten byl takový fakt 

otcovský. Ten vůbec nejel podle nějakých norem jako „ježi šmarjá děcko v domově se nesmí 

udeřit“ jo, protože přišel Pavel a byl úplně pod obraz, tak ho vyfackal, jako by to udělal 

každej táta a byl klid, že jo… Je zřejmé, že Radka oceňuje právě určitou lidskost v chování 

daného vychovatele a dává ji do kontrastu nejen s normami v domově ale také s přednáškami 

psychologů a odborníků k problematickému chování. Neřeší tedy to, že vychovatel porušil 

normy, ale oceňuje právě to, že k nim přistupuje jako k „normálním“ dětem, a dokonce jeho 

přístup hodnotí jako otcovský. 

Odměny podle zákona pak mohou představovat následující možnosti: prominutí 

uložených trestů, věcná nebo finanční odměna, zvýšení kapesného v rozsahu stanoveném 

zákonem, povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka nebo 

přiznána jiná osobní výhoda. Z rozhovorů s informátory však vyplynulo, že mají vycházky 

poměrně hodně volné při dodržení povinností, navíc pak mají možnost se na lecčem 

s pracovníky domova dohodnout (v případě Radky pak především s vychovateli, nikoliv 

s ředitelkou domova). Myslím nic méně, že informátoři toto do značné míry nevnímali jako 

odměnu, ale spíše jako „normální“ věc. I z tohoto důvodu možná více hovořili o tom, kdy jim 

byly vycházky omezeny. 
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7. 2. 4. 4 Shrnutí kapitoly Řád: 

V rámci kapitoly jsme se věnovali tomu, jak je organizován život v dětském domově. 

Tomu napomáhá nastavený řád. Jeho součástí je nastavení denního rytmu, povinností a úkolů 

a součástí je také systém odměn a trestů, který podporuje jeho fungování. Dle výše uvedeného 

je patrné, že řád je do značné míry individualizovaný a je snaha ho v rámci možností instituce 

přizpůsobit jedincům. To je viditelné i u nastavení denního rytmu, který taktéž odráží potřeby 

jednotlivců. Důležité pak je, že je velké množství aktivit směřováno mimo půdu dětského 

domova, ať už se jedná o školu či volnočasové aktivity. Zde vidíme hned několik značných 

rozdílů oproti Goffmanovi (1991), který v rámci charakteristiky uvádí úplné pohlcení času 

klientů, vykonávání veškerých aktivit na jednom místě a pod jednou autoritou a také bariéru 

mezi jedincem žijícím v instituci a vnějším světem. Děti mají prostor pro realizaci vlastních 

aktivit, jsou to ony, kdo do velké míry rozhoduje i o trávení volního času, to je nicméně 

ovlivněno také splněním povinností, pravidly dětského domova (např. čas návratu) 

a v případě kroužků i nadáním. Důležitá je pak důvěra a také domluva mezi dětmi 

a pracovníky, díky níž je možné přizpůsobení zájmům jedince. Patrné také je, že svou úlohu 

hraje i kontrola. Tu zmiňuje také Goffman (1991), který hovoří o permanentní kontrole. 

Z výpovědí však lze usuzovat na to, že kontrola v dětském domově je spíše rodičovská 

a cílem není permanentní dozor, nýbrž snaha, aby se informátorům nic nestalo, aby byli 

v pořádku a nepodlehli problémovému chování. 

Povinnosti, které jsou v rámci dětského domova ukládány, jsou pak spojeny s několika 

cíli. Jednak jsou zaměřeny na vzdělávání, tedy zvládnutí přípravy do školy. Kromě toho se 

snaží naučit děti, aby se dokázaly postarat samy o sebe, kde ovšem naráží i na určité limity. 

Posledním cílem pak je napomoci chodu domova, kam spadá například úklid společných 

prostor. Oporou řádu u plnění povinností je pak jejich rozpis, na základě kterého lze 

kontrolovat, kdo má jakou povinnost a vyžadovat její plnění. 

Dalším nástrojem, který napomáhá udržení řádu, je systém odměn a trestů. Ty jsou 

definovány zákonem, nicméně umožňují pracovníkům poměrně široký rozptyl, co se týče 

přístupu. Jak je z výše uvedeného textu patrné, tresty jsou voleny na základě míry prohřešku 

ale také třeba i podle věku dítěte. Můžeme také pozorovat, že je zde často snaha o domluvu 

spíše než o okamžité zvolení trestu. Nejčastější formy, které jsou pak využívány, jsou 

omezení vycházek či snížení kapesného. Poměrně velká možnost domluvy a volnosti ohledně 

vycházek (při splnění povinností) je pak informátory vnímána jako „normální“ a není tak 

tematizována jako odměna. 
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7. 2. 5 Vzdělávání 

Vzdělávání je v rámci rozhovorů tematizováno často. Informátoři zmiňují nutnost 

učení v rámci svých povinností. Zároveň hovoří o škole jako o instituci, která je může v 

životě posunout dále. Vzdělání vidí jako prostředek k získání práce a tím také materiálního 

zabezpečení. 

Jako dobré vzdělání, jsou na jedné straně hodnoceny střední školy. …U nás třeba 

konkrétně se můžu pochlubit sebou, sestrou a Nikčou, co máme vlastní střední školu… 

Zároveň však byla ze strany informátorů hodnocena pozitivně také řemesla, která povedou k 

dobré práci přinášející peníze a jistotu. …Kdybych udělal tuhle školu, tak bych chtěl jít ještě 

asi na zedníka no.. Domy se pořád budou stavět, takže prostě protože bude pořád ta práce… 

Informátoři pak uvádí, že mnozí v domově měli „učňák“. Do výběru školy se pak promítají 

jednak požadavky dítěte, ale také jeho schopnosti a potřeby, jak dokládají i slova ředitele. 

…Vždycky jim hledáme školu podle toho, jakou potřebují, jaký stupeň. A pak podle toho, co 

jim vyhovuje a jaká škola je pro ně vhodná…  

Důležitost vzdělání je pak pracovníky domova často zmiňována a je patrná snaha děti 

ke škole motivovat. …Tak oni jako řikali, ať nejsme líný, ať se učíme, že to budeme 

potřebovat, abychom měli práci a tak… Na základě těchto výpovědí je možné usuzovat na to, 

že hodnotu vzdělání a jeho uznání jako prostředku pro získání dobré práce, přejímají 

informátoři právě od pracovníků domova. 

Vychovatelé jsou pak zároveň těmi, kdo na školní povinnosti dohlíží a těmi, kteří 

dětem s nimi pomáhají. Obvykle je jejich plnění vyžadováno po příchodu ze školy. Míra 

zapojení vychovatelů může být odlišná podle věku dětí. …Ty malý ty maj většinou úkoly, tak 

děláme úkoly, pak nějaký čtení… Zároveň je při řešení úkolů vyžadována samostatnost, ale 

platí, že pokud si děti neví rady, pracovníci, popřípadě starší děti, jim pomohou. …Pokud 

potřebovalo pomoc, tak samozřejmě teta a strejda pomohli, popřípadě chytřejší 

spolupacienti… Vedle toho jsou v pravidelném kontaktu s učiteli, díky čemuž získávají 

informace, jak si dítě vede, na kterých oblastech je potřeba zapracovat. …No a samozřejmě 

učitelé byli  neustále s domovem v kontaktu, kdyby byl nějaký problém, tak samozřejmě, že jo, 

okamžitě volali, že tomu je potřeba víc pomoc se čtením, tomu víc s matematikou… 

 

7. 2. 5. 1 Představa o budoucnosti 

V souvislosti se vzděláním mě zajímala také představa informátorů o jejich 

budoucnosti, protože dle mého názoru tato témata spolu souvisí. Jak je z textu patrné, 
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důležitou roli hrálo zaměstnání, protože je tím, co přináší peníze. …Ale pak vlastně když jsme 

byli starší, tak já sem nad tím přemýšlel tak, jako že chci se vyučit, mít práci a prostě mít svý 

jistý… Peníze jsou pak jedním z měřítek dobré práce, ačkoliv představy mohou být trochu 

zkreslené. …A Mirek ten by prej chtěl být popelářem, ten si jako vydělá prej hodně no… Mít 

práci pak souvisí také s tím „žít normálně“. …No jako plány. Chodit do práce, že jo, prostě 

nevim, nějak si zařídit rodinu, žít jako normální člověk…  

V průběhu vyrůstání se pak představy o vysněném zaměstnání proměňují. Někteří 

informátoři hovořili o svých představách z dětství a patrné to bylo také u menšího Petra. 

Často se mezi nimi objevovala touha být úspěšným sportovcem. …No, čím sem chtěl být. Jako 

když sme byli malí, tak to sme měli spoustu plánů, že to sem chtěl bejt třeba sportovec… 

Postupně se představy proměňují a informátoři hovoří například o již zmíněném zedníkovi či 

kadeřnici nebo kosmetičce. 

Jak je patrné již z výpovědi výše, představy o budoucnosti nesměřují jen k práci, ale 

také k rodině. Můžeme však říci, že na základě výpovědí je práce opět předpokladem k tomu, 

mít rodinu, protože tak o ní může být postaráno. Katka pak uvedla ještě jeden předpoklad pro 

založení rodiny, a sice dobrého manžela. …Ale to až budu mít dobrýho manžela, abychom ty 

děti dobře vychovali a nemuseli třeba taky do domova… V těchto obavách můžeme sledovat 

vliv zkušenosti, kterou si nese z rodiny. 

 

7. 2. 5. 1 Shrnutí kapitoly Vzdělávání: 

Můžeme si povšimnout, že na vzdělávání je kladen velký důraz. Je cestou, jak získat 

práci, mít peníze a „žít „normální život“.  Matoušek (1999) uvádí, že vzdělávání naplňuje 

značnou část dne jedinců, především v zařízeních pro děti a mládež. Z výpovědí informátorů 

vyplývá, že to platí i pro jejich všední dny, kdy dochází do školy a následně se ještě 

odpoledne věnují učení a přípravě. Navštěvování školy mimo dané zařízení hodnotí Matoušek 

(1999) jako vhodnější, protože tak děti nepřicházejí o vazby a styk s reálným světem.  V 

otázce budoucnosti je opět zmíněna důležitost dobré práce, která se pozná i podle toho, kolik 

přináší peněz. Mít práci je pak předpoklad také pro založení rodiny. 

 

7. 2. 6 Gender 

Genderu jsme se v rámci rozhovorů věnovali v několika rovinách. Kladla jsem si 

otázku, zda lze v dětském domově najít odlišný způsob přístupu k dětem na základě genderu, 

například zda jsou chlapcům a děvčatům ukládány odlišné povinnosti. Zároveň jsem 
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považovala za důležité zjistit také to, zda a popřípadě jakou představu získávají informátoři 

v dětském domově o tom, jaké jsou role v rodině z pohledu genderu. 

Když jsem otázku odlišné výchovy na základě genderu řešila s ředitelem dětského 

domova, uvedl, že ačkoliv samozřejmě přistupují k dětem individuálně, gender není faktorem, 

na jehož základě by činili rozdíly ve výchově. …V podstatě si myslím, že tady taková hranice 

jako nevede… Obdobné stanovisko pak potvrzují i výpovědi informátorů, kteří v domově 

vyrůstali. S výjimkou Radky v jejich odpovědích nenacházíme rozdílný přístup ve výchově 

k chlapcům a dívkám. Informátoři se shodují, že v otázce povinností nebyly dělány žádné 

rozdíly mezi chlapci a dívkami. …To sme měli všichni stejný… V návaznosti na povinnosti 

jsme se dostali také k otázce vaření, které je v souvislosti s dětským domovem jedním 

z častých témat, a ukázalo se, že všichni informátoři měli příležitost učit se vařit a kromě 

Jiřího, který to považuje spíše za holčičí aktivitu, si to všichni minimálně vyzkoušeli. Pokud 

pak v domově bylo vaření povinné, museli se jej účastnit všichni – dívky i chlapci.  

S odlišnými pravidly, která v domově platila, měla zkušenost jen Radka, která vnímala 

odlišný přístup ředitelky jejich domova: …Až na pani ředitelku, ta byla taková, no, neuměla to 

s holkama… …Ona sama vychovávala dva kluky. Ona se hrozně bála, že některá z nás přijde 

těhotná. Takže vlastně kluci mohli všechno a holky nesměly nic. Holky puberťačky. Ve chvíli, 

kdy ste dostala první menzes, tak jste byla zavřená doma jako… …My prostě v sedmnácti 

letech jsme musely být jako do šesti doma a kluci jako do jedenácti…  

Sama Radka ve svých výpovědích zmiňuje jednu z příčin odlišného chování vůči 

dívkám, a sice strach z těhotenství. S tím je pak spojen i hraniční bod – první menstruace – 

kdy se chování ředitelky vůči nim mění. Další příčinu je pak možné spatřovat v nedůvěře 

v chování dívek, v jejich opatrnost a problémem může být také nízká informovanost 

o partnerských vztazích a sexuálním životě. V chování ředitelky pak Radka spatřuje také 

příčinu toho, proč některé její kamarádky z dětského domova „dopadly špatně“. …Já si 

myslím, že s jinou paní ředitelkou, s jiným přístupem by možná ani ty moje kamarádky 

nedopadly tak, jak dopadly. Že kdyby ona víc tenkrát popustila nám tu uzdu a trošku víc nám 

věřila, že nejsme žádné jako takzvané rádodajky tak ty holky si mohly udělat trošku víc těch 

zkušeností, zkusit si nějakou tu lásku, že jo, třeba i ten první sex…Rozdílný přístup pak Radka 

tematizovala i v oblasti trestů, kterým jsme se věnovali v kapitole Řád, mezi informátory však 

byla jediná s takovou zkušeností. 

Jisté genderové rozdíly jsme pak na základě výpovědí našli v trávení volného času, 

a sice ve výběru kroužků, které informátoři navštěvují nebo navštěvovali, kdy kluci dochází 

spíše na sportovní kroužky, zatímco dívky spíše na umělecky založené kroužky. Rozdíly pak 
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byly patrné taky v hrách, kterým se věnují. Tématu jsme se podrobněji věnovali v kapitole 

Řád a podkapitole Volný čas, nebudeme jej zde proto detailně rozebírat. 

S informátory jsme dále hovořili také o jejich představě o rolích v rodině z hlediska 

genderu. Zda vůbec nějaké mají, jaké jsou a jak si je utvářejí. U těch participantů výzkumu 

žijících nyní v dětském domově byly otázky směřovány na aktuální stav. U těch, kteří jej již 

opustili pak na to, jaké představy si utvářely během pobytu v něm a nakolik se shodovaly 

s realitou. 

Můžeme pozorovat, že se děti v dětských domovech pohybují v určitých stereotypech. 

Mužům je nejčastěji přisuzována role těch, kteří musí chodit do práce a přinášet peníze …No 

ten chlap určitě musí chodit do práce…Matka je pak charakterizovaná jako pečovatelka. Stará 

se o rodinu, domácnost, ale zároveň je také tím, kdo přináší finance. …I máma by měla nosit 

peníze, ale ta se stará i o ty další věci, jako je nákup, úklid a další…U otce zapojení do chodu 

domácnosti není automatické, nicméně je zmiňováno, že „může pomoc“. Toto pojetí tak ve 

velké míře koresponduje i s tradičními schématy dělby práce v českých rodinách, kdy 

přetrvává tendence vidět péči o děti a práci v domácnosti jako ženskou sféru. Výzkumu 

provedený mezi českými dětmi na dvou základních školách se navíc ukázal, že i děti žijící 

v rodinách, které jsou svědky různých rodinných situací a konfliktů spojených s dělbou práce 

v rodině se přiklánějí k těmto tradičním schématům (Slepičková, Kvapilová Bartošová, 2013). 

V otázce výchovy se pak od otců očekává, že oni jsou ti, kteří jsou autoritou a kteří udílí 

tresty. 

Představu o rolích v rodině získávají děti v dětských domovech z několika zdrojů. 

Jednak jsou to sami pracovníci dětského domova, kteří se jim snaží informace o způsobech 

fungování rodiny předávat. …Samozřejmě, že se snažíme, že to jsou věci, o kterých se 

dozvídaj nejen od nás, ale od nás taky…Dalším zdrojem těchto informací se pak stává škola. 

…No teď jsme na to narazili, protože právě ten jeden, co tady byl, třetí třída, a pak tady ještě 

jedna holčička, třetí třída, a právě měli povinnosti maminky a tatínka…Předávání informací 

o fungování rodiny však naráží na určité limity. V první řadě je třeba vzít do úvahy, že se 

nejedná o reálnou zkušenost, ale pouze o zprostředkování informací, které mohou být do 

značné míry zredukované, kdy dítěti nelze předat i běžné každodenní situace v rodině. …Pak 

s tetama a i ve škole se třeba o něčem mluvilo, ale ta realita, ta je asi taková jiná, než prostě 

když se o tom mluví. Tak to prostě se asi musí nějak zažít no… či…To právě je jediná 

nevýhoda dětských domovů, že vám vlastně chybí opravdu takové ty rodinné modely, které 

byste přebrala, podle kterých potom vlastně určujete, jak by vaše rodina měla fungovat. Ale 

potom se taky hodně stává, že kvůli tomu, že my ten vzor nevidíme, nemáme, tak potom, co 
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vím, že hodně z mých spolupacientů v domově, holky neskončily zrovna vesele, z pár kluků se 

taky stali kriminálníci… 

Neméně důležité také je, že mnoho dětí přichází do dětského domova z rodiny, jak již 

bylo výše řečeno, a nesou si tak již určitou zkušenost, o kterou se opírají a kterou přejímají, 

přestože se mnohdy jednalo o nefunkční rodinu. Na tento fakt upozorňují oba pracovníci 

dětského domova, se kterými jsem mluvila. …Třeba mi dítě řekne, zažilo rodinu krátkou dobu 

a třeba řekne: tohle táta doma nikdy nedělal, nebo tohle máma nedělala, nebo tohle chlap 

prostě nedělá… Zároveň oba uvedli konkrétní příklady, na nichž lze ilustrovat, nakolik 

mohou být představy dětí o fungování rodiny zkreslené a nakolik se mohou odlišovat. …Já 

sem se jí jednou ptala, co by jako jednou chtěla dělat, protože jsme nějak narazily na 

zaměstnání a ona říká: hmm, já budu doma. A já říkám: jak jako doma? A ona, že si najde 

manžela, kterej bude vydělávat peníze a ona že si bude chodit pro dávky… 

 

7. 2. 6. 1 Shrnutí kapitoly Gender 

V otázce přístupu k dětem nejsou v rámci dětského domova dělány rozdíly na základě 

genderu. Nejsou jim zadávány odlišné povinnosti, a to ani co se týče vaření často vnímaného 

jako ženská činnost. Odlišnou zkušenost v tomto ohledu měla pouze jedna informátorka 

Radka. Ta hovoří o jiném chování ředitelky vůči chlapcům a vůči dívkám od chvíle, kdy 

dívky dostanou první menstruaci. Příčinou se jeví strach z jejich těhotenství a nedůvěra 

v jejich chování. Odlišnosti na základě genderu jsme pak našli také v trávení volného času, 

kterému jsme se podrobněji věnovali v kapitole Řád a podkapitole Volný čas. 

V otázce představ o genderových rolích v rámci rodiny je zřejmé, že si děti často 

nesou zkušenost ze svých rodin (pokud vyrůstaly v rodině alespoň krátký čas), ač se mnohdy 

jedná o rodiny nefunkční. O mužských a ženských rolích pak děti uvažují ve stereotypech, 

k nimž se přiklání i děti žijící v rodinách, jak ukazuje průzkum Lenky Slepičkové a Michaely 

Kvapilové Bartošové (2013). Dalším zdrojem informací se pak stávají pracovníci dětského 

domova a škola. Předávání takových informací však vždy naráží na limity toho, že se nejedná 

o tu skutečně zažitou zkušenost a každodennost rodinného života. 

 

7. 2. 7 Problémy samostatného života vně instituce 

 Poslední kapitola je zaměřena především na osobní zkušenost třech informátorů, kteří 

již dětský domov opustili, s jejich vstupem do samostatného života. Nelze říci, že by do života 
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vstoupili zcela nepřipraveni, ale zmiňují několik problémů, s nimiž se oni sami nebo jejich 

přátelé z domova v tomto období střetli. 

 Přestože se snaží dětský domov jedince na samostatný život připravit, v rámci 

rozhovorů se objevily některé problémy spojené s odchodem do dětského domova. V podstatě 

můžeme rozlišit tyto oblasti: sebeobsluha, finanční gramotnost a samota a sociální vztahy.  

 V kapitole Povinnosti již bylo řečeno, že jsou povinnosti v dětském domově ukládány 

i s ohledem na to, aby se děti o sebe uměly samy postarat. Společně s Jiřím jsme pak narazili 

na jeden z problémů, který se týkal právě sebeobsluhy a konkrétně byl spojen s jídlem a 

vařením. …No můj problém tedy bylo třeba jídlo. Jako to jo. Jak jsem to neměl nachystané, a 

tedy já jako vařit vůbec neuměl, tak to nebylo úplně funny. Prostě koupíte si nějaký jídlo a pak 

zjistíte, že vám to nestačí na tolik dní, kolik si myslíte nebo že si z toho nic moc neuvaříte… 

Jak ukazuje výpověď vychovatelky Sandry, není taková situace úplně ojedinělá. …Když 

odejdou, tak se třeba za čtrnáct dní vrátěj hubený, je to na nich vidět no, pokud teda nejdou 

zpátky do rodiny no… Možnost vaření přitom na základě výpovědí měli všichni informátoři. 

Příčinou může být nedostatečná motivace učit se vařit a také pohodlnost spojená s tím, že 

jídlo připraví někdo jiný. 

 Finanční gramotnost je problémem, o kterém se v souvislosti s dětským domovem 

velmi často hovoří. Domovům bývá vyčítáno, že se jedinci zde vyrůstající ve světe financí 

vůbec neorientují. Na základě rozhovorů však můžeme pozorovat, že je snaha dětem hodnotu 

peněz a další znalosti nějakým způsobem předat. Všechny děti v dětském domově dostávají 

kapesné v určené výši, se kterým mohou nakládat. Z kapesného jim pak může být strhnuta 

určitá část jako trest, nebo například při rozbití nějaké věci. Vychovatelka Sandra uvádí 

konkrétní příklad. …Penál, neustále vybavujeme penál. On si říká joo, jako oni mi to zase daj 

znova. Oni mi to sice strhnou z kapesnýho, ale daj mi to… Zde je možná příčina toho, že děti 

neznají reálnou hodnotu věcí, jelikož z jejich kapesného jde jen poměrná částka, bez ohledu 

na to, kolik nová věc stojí a nemusí si ji hradit celou.  

Vedle toho ale téměř všichni informátoři zmiňují, že měli možnost brigády, která 

může být vhodným prostředkem k naučení se vnímání hodnoty peněz, ač na začátku mohou 

stát mylné představy o zaslouženém ohodnocení. …Každej chce brigádu, ale každej chce na 

brigádu, aby to přiživil, ale aby tam hodinu někde koukal a dostal za to pětistovku… Zpočátku 

tedy můžeme vidět nereálná očekávání, nicméně informátoři jsou konfrontováni s realitou a 

mohou tak zjistit cenu práce a více vnímat hodnotu peněz. …Já jsem věděla, co je finanční 
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gramotnost, protože já jsem chodila na brigády… Co se týče určitých finančních znalostí po 

odchodu z domova, v rozhovorech je tematizován problém spíše se zjištěním, co vše je třeba 

platit či nakupovat a v jakém množství, než s tím, že by jedincům zcela chyběla znalost 

hodnoty peněz (ačkoliv toto samozřejmě může být hodně individuální). …Tak my jsme o tom 

mluvili, ale není to takový to, jako když pak doopravdy přijdete a zjistíte, kolik stojí ten nájem, 

to jídlo a takhle. Ale jako spíš není to tak, že byste třeba nevěděli jako kolik stojí nějaká 

potravina, teda nemáte přehled o všem, ale spíš pak zjistíte, kolik jich potřebujete, jak moc 

musíte nakupovat a tak…  

Jako třetí problém je pak zmiňována samota po odchodu z dětského domova. ...No ale 

potom zjistíte, že to ticho je strašně hlasité, a tak rychle hledáte kamarády a spousta holek 

rychle hledalo partnery a spousta holek taky jako do půl roku po odchodu z domova 

otěhotnělo, že jo… Z uvedeného je patrné, že neschopnost žít sám může vést k navazování 

vztahů, které nejsou úplně vhodné. Problém pak může umocnit ještě nedostatečná zkušenost 

s partnerskými a dalšími sociálními vztahy, kterou tematizovala Radka na základě zákazů ze 

strany paní ředitelky. 

 

7. 2. 7. 1 Shrnutí kapitoly  

V rámci kapitoly se věnujeme konkrétním zkušenostem informátorů, kteří již 

z domova odešli a oblastem, v nichž se během osamostatnění setkali s nějakým problémem. 

První z nich byla spojena se sebeobsluhou – s vařením a obstaráním jídla.  Druhá se pak pojila 

k finanční gramotnosti. Nicméně ne v tom ohledu, že by informátoři zcela neznali hodnotu 

peněz, ale šlo spíše o zjištění, jaké jsou reálné náklady na život. Poslední zkušenost se pak 

pojila k nezvyklé samotě doprovázející osamostatnění, která může být také jednou z příčin 

navazování nevhodných partnerských vztahů. 
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ZÁVĚR 
 

Ve své diplomové práci jsem se snažila popsat socializaci v rámci dětského domova 

z pohledu těch, kteří v dětském domově žijí nebo žili, doplněného také o perspektivu dvou 

pracovníků v dětském domově, která se mnohdy ukázala jako přínosná. Zároveň jsem se 

zabývala také otázkou identity, a sice tím, co pro informátory znamená být dítětem z dětského 

domova a také jak se vyrovnávají se stigmatem „dítě z děcáku“. 

Zdrojem dat se pro mě staly polostrukturované rozhovory s osmi informátory, z nichž 

šest vyrůstalo nebo doposud vyrůstá v dětském domově a dva byli z řad zaměstnanců. Ráda 

bych na tomto místě zdůraznila, že se nejedná o počet informátorů, který by mě opravňoval 

vztahovat výsledky na celou populaci a uvedené závěry se vztahují jen k výpovědím 

informátorů. Získaný počet rozhovorů odpovídá možnostem jednoho výzkumníka a zároveň 

také do jisté míry může odrážet ne zcela snadné shánění účastníků výzkumu. V tomto ohledu 

jsem si situaci představovala lehčeji i z toho důvodu, že jsem měla vlastní kontakty. Jako 

jeden z možných důvodů tohoto problému vidím citlivost daného tématu. Myslím však, že se i 

přes tato úskalí podařilo díky otevřenosti většiny informátorů získat poměrně obsáhlá data. 

Během rozhovorů pak byly hledány odpovědi na tyto otázky: jak socializace probíhá, 

jaké jsou obsahy a strategie výchovy, jací činitelé se do socializace zapojují, jak dětský 

domov kompenzuje deficit rodinné péče a jak je konstruována identita těch, kteří žijí 

v dětském domově. 

Při interpretaci dat jsem se nakonec rozhodla začít od konce stanovených otázek a jako 

první jsem se věnovala tomu, co pro informátory znamená být dítětem z dětského domova. 

Inspirovala jsem se, zde přístupem Karla Červenky (2005), který hledal vztah klientů 

Střediska výchovné péče k této nálepce ve způsobech, jakými se účastníci jeho výzkumu o 

Středisku vyjadřovali a předpokládá, že tak (ač možná nevědomě) vypovídají i sami o sobě. 

Zaměřila jsem se tedy na to, jak informátoři o domově mluví a jak jej hodnotí. Vyjádření 

postojů a toho, co pro ně dětský domov vlastně znamená, mi pak přišlo zároveň vhodné jako 

úvod do celého tématu.  

V postojích k dětskému domovu se pak objevovala jak negativní hodnocení, tak i 

pozitivní. Byl charakterizován jako místo, kam informátoři museli. Z negativních aspektů pak 

byla zmiňována absence rodiny a také nedostatek soukromí. Vedle toho, jej však informátoři 

hodnotili nejen jako materiální zázemí, ale také jako emocionální, nicméně ne ve smyslu 
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stejného emocionálního prožívání jako je uvnitř rodiny, ale ve smyslu blízkých vztahů 

partnerských a přátelských, a to jak vůči ostatním dětem, tak i vůči některým zaměstnancům. 

Jak jsme však viděli, u vychovatelů se postoje více různily. Zároveň jej vnímali jako místo, 

díky kterému mohou mít lepší budoucnost.  

Často se během rozhovoru informátoři opírali o slovo „normální“ ve spojení s rodinou, 

ale také s věcmi v domově a sami se sebou. Na základě toho můžeme usuzovat, že sami sebe 

nevidí příliš odlišně od těch, kteří vyrůstají v rámci rodiny. Jsou si ale vědomi toho, že lidé 

vně dětského domova na ně často pohlíží jinak, a sice jako na chudáky, nebo darebáky. 

S takovým postojem se setkávají z různých stran, ať už od širší veřejnosti, vrstevníků či 

učitelů. V jednom případě pak bylo viditelné, že stigmatizaci dětí napomáhá svým chováním 

sama ředitelka domova. Ač informátory může nálepka chudák chránit, vidíme, že je spíš 

dostává do situací, které jim jsou nepříjemné. Z výpovědí pak vidíme tři strategie, a sice 

utajování skutečnosti, že jsou z dětského domova, vysvětlování a podávání informací o 

domově a snaha získat respekt mezi ostatními vymýšlením. 

Cílem socializace v dětském domově je pak snaha zabránit desocializaci dětí a co 

nejvíce je připravit na budoucí život, tedy vychovat z nich samostatné a soběstačné jedince. 

Zmiňován je také proces resocializace, kterým prochází některé děti po vstupu do domova, 

vzhledem k tomu, že si nesou nežádoucí normy a chování z rodiny. Nelze ale tvrdit, že by 

zkušenosti z rodiny byly vždy jen špatné. Do socializace se zapojují činitelé uvnitř i vně 

domova, jsou to vychovatelé, rodina, vrstevníci, škola a velmi pravděpodobně mají vliv i 

média. S ohledem na výše zmíněné cíle socializace pak můžeme vidět volbu strategií a obsahů 

výchovy. V dětském domově funguje řád, který slouží především organizaci. Na druhé straně 

je možné jej do značné míry individualizovat a přizpůsobit potřebám jednotlivců. Řád 

stanovuje dětem povinnosti, které jsou jednak spojeny se sebeobsluhou, tedy tím, aby se o 

sebe uměly postarat, s chodem domova a také se školou. Ta je pak tematizována jako žádoucí 

a jako prostředek k tomu, mít dobrou budoucnost. Vzdělání je prostředkem k tomu, mít práci, 

která bude přinášet peníze a ta je také jedním z předpokladů pro založení rodiny. Jak jsme pak 

mohli vidět, ne vždy však stanovené povinnosti plně odráží realitu. Jako jeden z nástrojů jsou 

pak zmiňovány také odměny a tresty.  

Tematizován je také volný čas, na kterém je patrné, že se v dětském domově snaží o 

to, aby byl ze strany dětí tráven co nejvíce aktivně a aby vyhledávaly činnosti, které je budou 

dále rozvíjet. Zároveň je to také jedna z cest, prostřednictvím které se pracovníci snaží 

zamezit nežádoucímu chování. Je důležité podotknout, že na základě rozhovorů je patrné, že 
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je zde snaha realizovat maximum aktivit vně domova i s cílem, aby děti rozvíjely zdravé 

sociální vztahy. 

Pokud bychom se zaměřili na otázku, jak dětský domov kompenzuje deficit rodiny, 

můžeme konstatovat, že se nesnaží nahradit například emocionální prožívání jaké je mezi 

dětmi a rodiči a je patrné, že si uvědomuje své limity. Na druhé straně zde rozvíjí jiné citové 

vztahy, jako partnerství a přátelství a snaží se dětem vytvářet zázemí, ve kterém mohou dále 

růst. Do určité míry se pak snaží dětem předat také informace o fungování rodiny. Zde však 

naráží na limit toho, že se nejedná o žitou zkušenost a můžeme sledovat, že děti se často 

pohybují v genderových stereotypech. 
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