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Příloha č. 1: Dotazník 

 

 

DOTAZNÍK 

 

Ahoj. 

Jmenuji se Andrea Hroníková a jsem studentkou Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty. 

Prosím tě touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na vztahy mezi dětmi v dětském 

domově.  

Pokud není uvedeno jinak, vyber z nabízených možností odpovědí u každé otázky jen jednu 

odpověď. Jsi-li vyzván/a k jejímu doplnění, prosím napiš, co tě k otázce napadne. 

Moc ti děkuji za tvůj čas a ochotu pomoci mi! 

 

Něco málo o tobě: 

Jsi: 

a) Holka 

b) Kluk 

Kolik ti je let?........................................................................ 

Máš sourozence? 

a) Ano 

b) Ne 

Jak se ti daří navazovat vztahy s vrstevníky? 

a) Velmi dobře 

b) Dobře 

c) Moc ne 

d) Vůbec ne 

Kolik máš opravdu dobrých kamarádů?.................................................... 

Kamarádíš se i s opačným pohlavím? 

a) Ano 

b) Ne 
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1. Máš v dětském domově jednoho nejlepšího kamaráda?  

a) Ano 

b) Ne 

Uveď prosím, o koho se jedná (je ze stejné rodinky, jedná se případně o sourozence, kolik 

je mu let apod.)……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Máš v dětském domově sourozence? 

a) Ano 

b) Ne 

3. S kým nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

a) Se sourozencem/sourozenci 

b) S dítětem nebo dětmi z mé rodinky 

c) S dítětem nebo s dětmi z jiné rodinky v dětském domově 

d) S dětmi mimo dětský domov 

e) Nejčastěji trávím volný čas sám/sama 

f) Jiné (uveď prosím)………………………………………………………………… 

4. Jak si rozumíš s dětmi z dětského domova? 

a) Velmi dobře 

b) Dobře 

c) Moc ne 

d) Vůbec ne 

Zde můžeš svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč tomu tak je)……………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

5. Kde máš nejvíc kamarádů? 

a) V dětském domově 

b) Ve škole 

c) V dětském domově i ve škole, je to tak nastejno 

d) Ve svém původním bydlišti 

e) Jiné (uveď prosím)………………………………………………………………… 
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6. Co s dětmi z dětského domova ve svém volném čase děláš? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Když tě něco trápí, komu se nejčastěji svěříš?  

a) Sourozenci 

b) Kamarádovi v dětském domově 

c) Kamarádovi ve škole 

d) Rodiči 

e) Vychovateli 

f) Kamarádovi mimo dětský domov a školu 

g) Někomu, koho znám jen z internetu 

h) Jiné (uveď prosím)…………………………………………………………………… 

8. Pomáhají si děti v dětském domově? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

9. Dá se na děti z dětského domova spolehnout, když potřebuješ pomoci? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

e) Jen na někoho 

10. Co dělají vychovatelé pro to, aby vztahy mezi dětmi v dětském domově byly dobré? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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11. Jak se vychovatelé zapojují do konfliktů, které mezi dětmi v dětském domově vznikají? 

a) Hodně a je to dobře 

b) Hodně, je to až zbytečné 

c) Jen když o něco důležitého jde, když je někomu ubližováno apod. 

d) Vůbec nebo skoro vůbec se v konfliktech neangažují 

 

 

12. Učí tě vychovatelé tomu, jak se máš chovat mezi dětmi, dospělými? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

13. Mají podle tebe vychovatelé stejný přístup ke všem dětem z rodinky, v níž jsi?  

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

14. Jak je v dětském domově přistupováno k milostným vztahům dětí (když někdo chodí 

s někým z dětského domova, nebo s někým mimo dětský domov)?  

a) Není tomu bráněno, ale musí se dodržovat pravidla 

b) Není tomu bráněno, ale vychovatel to s dítětem probere 

c) Je tomu bráněno 

d) Nevím 

15. Vychovatel je vstřícný, pokud s ním chce dítě probírat svoje vztahy s kamarády, někým 

z dětského domova, s přítelem/přítelkyní apod.  

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

  



5 

 

Příloha č. 2: Schéma rozhovoru 

 

1. Řekněte mi prosím něco o sociálních vztazích dětí v dětském domově – jak jsou utvářeny 

a rozvíjeny, jakou kvalitu podle Vás mají, jsou v něčem specifické apod.?  

 

2. Jak Vy osobně přistupujete k rozvoji sociálních vztahů dětí v dětském domově – jaké 

možnosti v tomto ohledu máte, co konkrétně děláte, co se daří, co ne, v čem je toto rozvíjení 

specifické? 

 

3. Co si myslíte, že by se mělo změnit, aby děti z dětských domovů měly možnost co nejlépe 

porozumět problematice sociálních vztahů?  

 

4. Jaká je Vaše role v případě, že děti v rodince nebo obecně v dětském domově mají mezi 

sebou konflikty – co konkrétně prosím děláte?  

 

5. Co děti v oblasti sociálních vztahů učíte, k čemu je vedete a jakým způsobem je k tomu 

vedete?  

 

6. Jakým způsobem je v dětském domově věnována pozornost problematice jiných kultur a 

etnik – co děláte, na co se zaměřujete, jakým způsobem děti s tímto tématem seznamujete 

apod.? (případně se doptat – o jakých kulturách se baví, jakým způsobem, slaví se v DD jiné 

svátky než svátky majoritní společnosti, pouští se filmy jiných kultur, etnik, vedou se o tom 

besedy apod.)? 

 

7. Jaký je přístup dětí k problematice multikulturalismu – jak o ni jeví zájem, jak se toto téma 

objevuje v jejich interakcích nebo vztazích s dětmi mimo dětský domov? 

 

8. V případě, že je v dětském domově dítě z jiné kultury, jiného etnika – jak je s ním 

pracováno v souvislosti s jeho etnickou identitou, jak je tato jeho identita rozvíjena. Co by 

podle Vás mohlo být jinak?  
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9. Jakou mají děti jiného etnika možnost seznamovat se se svojí kulturou, jaký o to jeví zájem, 

případně jaké jsou příčiny, že o svoji kulturu zájem nemají?  

 

10. Co Vás napadne, když se řekne „rasismus a diskriminace v dětském domově“ – jakou 

s těmito jevy máte zkušenost (objevují se v DD, pokud ano, proč asi?, jak je jim případně 

bráněno, jak se takové situace řeší apod.). Komplikují podle Vás odlišnosti dětí (jiné 

etnikum, kultura) soužití dětí v dětském domově? Pokud ano, jak, co by podle Vás mohlo být 

jinak?  
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Příloha č. 3: Rozhovor s probandem č. 2 

 

1. Řekněte mi prosím něco o sociálních vztazích dětí v dětském domově – jak jsou utvářeny 

a rozvíjeny, jakou kvalitu podle Vás mají, jsou v něčem specifické apod.?  

Vztahy dětí jsou utvářeny individuálně. Děti tyto vztahy utvářejí mezi sebou samy. My 

vychovatelé se snažíme, aby se sociální vztahy rozvíjely v nejlepší možné míře mezi všemi 

dětmi. 

 

2. Jak Vy osobně přistupujete k rozvoji sociálních vztahů dětí v dětském domově – jaké 

možnosti v tomto ohledu máte, co konkrétně děláte, co se daří, co ne, v čem je toto rozvíjení 

specifické? 

Snaha o to, aby se všechny děti navzájem respektovaly, utvářely si pozitivní vztah k sobě 

samým, ale také ke svému okolí. Bohužel většinou je to tak, že je někdo “outsider“ a někdo 

“hvězda“. 

 

3. Co si myslíte, že by se mělo změnit, aby děti z dětských domovů měly možnost co nejlépe 

porozumět problematice sociálních vztahů?  

Podnikání více společných výletů, časté komunitní kruhy. 

 

4. Jaká je Vaše role v případě, že děti v rodince nebo obecně v dětském domově mají mezi 

sebou konflikty – co konkrétně prosím děláte?  

Snažíme se naslouchat dětem – mluvit s nimi o všem, proč konflikt vzniknul atd. Dostat se 

k jádru věci, poté konflikt vyřešit. 

 

5. Co děti v oblasti sociálních vztahů učíte, k čemu je vedete a jakým způsobem je k tomu 

vedete?  

Brát sebe sama takového jaký je, respektovat sebe, ale i druhé. Ohlížet se na své potřeby, 

ale i potřeby ostatních. Pomáhat si navzájem. 

 

6. Jakým způsobem je v dětském domově věnována pozornost problematice jiných kultur a 

etnik – co děláte, na co se zaměřujete, jakým způsobem děti s tímto tématem seznamujete 



8 

 

apod.? (případně se doptat – o jakých kulturách se baví, jakým způsobem, slaví se v DD jiné 

svátky než svátky majoritní společnosti, pouští se filmy jiných kultur, etnik, vedou se o tom 

besedy apod.)? 

V dětských domovech jsou děti různých etnik a děti jsou zvyklé na odlišnost. Snažíme se všem 

dětem vytvořit takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. 

 

7. Jaký je přístup dětí k problematice multikulturalismu – jak o ni jeví zájem, jak se toto 

téma objevuje v jejich interakcích nebo vztazích s dětmi mimo dětský domov? 

V dětském domově jsou děti zvyklé na různá etnika a dobře spolu vycházejí. Mimo dětský 

domov je to horší, zde se občas setkáváme i s šikanou. 

 

8. V případě, že je v dětském domově dítě z jiné kultury, jiného etnika – jak je s ním 

pracováno v souvislosti s jeho etnickou identitou, jak je tato jeho identita rozvíjena. Co by 

podle Vás mohlo být jinak?  

Zaměřit se na jeho zvyky, kulturu a vše co se ho týká. Seznámit s tím ostatní děti a mluvit o 

dané kultuře. 

 

9. Jakou mají děti jiného etnika možnost seznamovat se se svojí kulturou, jaký o to jeví 

zájem, případně jaké jsou příčiny, že o svoji kulturu zájem nemají?  

Děti mají možnost seznámit se s různými kulturami v dětském domově a myslím si, že toto 

téma je hodně probíráno i ve školách. 

 

10. Co Vás napadne, když se řekne „rasismus a diskriminace v dětském domově“ – jakou 

s těmito jevy máte zkušenost (objevují se v DD, pokud ano, proč asi?, jak je jim případně 

bráněno, jak se takové situace řeší apod.). Komplikují podle Vás odlišnosti dětí (jiné 

etnikum, kultura) soužití dětí v dětském domově? Pokud ano, jak, co by podle Vás mohlo 

být jinak?  

V dětském domově se s tím moc nesetkáváme. Spíše mimo dětský domov, například ve škole. 

Občas se nám stává, že dítě odlišného etnika je šikanováno. Zde je potřeba to co nejrychleji 

řešit se školou a snažíme se dítěti pomoc, v nejhorším případě to řešit přestupem do jiné 

školy. 


