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Úvod
Předpokladem optimálního osobnostního vývoje je vyrůstání v úplné, harmonické rodině,
s péčí zajišťovanou milujícími rodiči, kteří jsou osobnostně zralí a dostatečně připravení
na rodičovskou roli. Tato podmínka se ovšem zejména v posledních letech stává téměř
nereálnou k naplnění. Mnoho rodičů dětí nevstupuje do manželského svazku, partnerské
vztahy se rozpadají, což má pochopitelně vždy vliv na dítě. V nepříznivých situacích je
někdy nutností odebrat dítě z rodiny (či dochází k tomu, že se rodiče dítěte vzdají
po porodu), řešením pak mnohdy bývá umístění dítěte do dětského domova.
Jednu z nejvýznamnějších funkcí rodiny představuje funkce socializační. Rodiče uvádějí
dítě do širší společnosti, seznamují jej s jejími normami, pravidly, tradicemi apod. Zároveň
se dítě v rodině učí mezilidským vztahům, tomu, jak je navazovat, a především udržet, a to
takové vztahy, které lze označit jako plnohodnotné, kvalitní, intimní, otevřené nové
zkušenosti, sdílení prožitků a myšlenek, saturaci potřeb. Pokud tedy dítě nemůže vyrůstat ve
své rodině, tuto funkci, stejně jako další funkce spojené s rodinným uspořádáním, přejímá
např. dětský domov či pěstounská rodina, v nichž dítě vyrůstá.
V bakalářské práci se zaměřujeme na problematiku sociálních vztahů dětí v dětském
domově. Cílem bakalářské práce je popsat specifika sociálních vztahů dětí v dětském
domově, včetně možnosti rozvíjení vlastní etnické příslušnosti, se zaměřením na vliv
vychovatelů na tuto oblast.
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou přiblížena hlavní témata.
Pojednáno je o ústavní výchově, charakterizován je život v dětském domově. Blíže se
zaměřujeme na potřeby dětí v dětském domově, přičemž detailněji popisujeme specifika
emocionality a sociability dětí z dětského domova. Třetí kapitola práce je věnována tématu
multikulturalismu v prostředí dětského domova.
V praktické části je popsán realizovaný smíšený výzkum, který byl proveden ve vybraném
dětském domově ve Středočeském kraji. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou v dětských
domovech rozvíjeny sociální vztahy mezi dětmi, jak děti tyto vztahy hodnotí a jakým
způsobem je v dětském domově přistupováno k rozvoji etnické identity u dětí z odlišných
kultur, než je kultura majoritní.
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Výzkumný soubor tvořily děti z vybraného dětského domova, kterým byl administrován
dotazník vlastní konstrukce, a dále vychovatelé tohoto zařízení, s nimiž byly vedeny
polostrukturované rozhovory.
V diskusi jsou zjištěné výsledky shrnuty a komparovány s teoretickými východisky. Závěr
práce představuje shrnutí obsahu bakalářské práce a též některá doporučení pro praxi,
vycházející ze zjištěných výsledků.
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1

Problematika dětských domovů

Dětské domovy mají v České republice dlouholetou tradici. Jejich podoba se však v průběhu
uplynulých let značně proměnila. I když je v současné době preferována výchova dítěte
v rodinném prostředí, dětské domovy stále existují a pro mnoho dětí představují jedinou
možnost, jak žít plnohodnotný život bez bolesti, smutku a opuštění. Dětské domovy
se např. oproti pěstounské péči vyznačují určitými nevýhodami, ale i tato zařízení jsou
v mnohém přínosná pro jedince, kteří v nich vyrůstají. Tento přínos spočívá mimo jiné
i v důrazu kladeném vychovateli na optimální socializaci dítěte.
První kapitola práce je věnována popisu základních charakteristik dětských domovů.
Uvedeno je legislativní vymezení těchto zařízení, přiblížena je problematika ústavní
výchovy. Stručně je též nastíněn běžný život dítěte v dětském domově.
Tato kapitola slouží jako úvod ke zkoumané problematice. Umožňuje nahlédnout
na specifičnost tohoto prostředí, v němž děti vyrůstají, snáze pochopit, proč tyto děti bývají
oproti dětem vyrůstajících v rodinném prostředí odlišné, a to i co se týče oblasti sociální.

1.1 Ústavní výchova
Dle § 2 Zákona č. 109/2002 Sb., je ústavní výchova poskytována v diagnostických ústavech,
dětských domovech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech. Smyslem těchto
zařízení je zajištění péče nezletilým osobám na podkladě usnesení soudu o výkonu ústavní
výchovy. Péče je poskytována i dětem, které nejsou občany České republiky, a to při splnění
podmínek stanovených zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Dle téhož zdroje je plné
zaopatření těchto dětí zajišťováno v daných zařízeních až do doby ukončení výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy, případně na základě žádosti může být tato doba prodloužena
maximálně do 26 let věku jedince, a to v případě, kdy se dotyčný připravuje na budoucí
povolání. Plným přímým zaopatřením se dle téhož zdroje rozumí zajištění stravování,
ubytování, ošacení, zajištění školních potřeb a pomůcek, úhrada zdravotní péče, kapesné,
osobní dary či věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení. Kromě toho mohou být dětem
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hrazeny potřeby pro využití volného času a rekreace, náklady na soutěžní akce, náklady
na kulturní, uměleckou, sportovní činnost apod.
Ústavní výchova bývá nařízena v případě, kdy je vážně narušen či ohrožen tělesný,
rozumový nebo duševní stav dítěte. Jiným případem je situace, kdy se rodiče z různých
důvodů nemohou optimálně starat o své dítě či děti, resp. řádně zajišťovat jejich výchovu.
Platí však, že např. nedostatečné bytové či majetkové poměry nemohou být důvodem
pro odebrání dítěte z rodiny, tj. ani důvodem pro rozhodnutí o ústavní výchově. V případě,
že soud rozhodne o ústavní výchově, je v rozsudku také stanoveno, do jakého zařízení má
být dítě umístěno. Vždy se přihlíží k zájmům dítěte a též k vyjádření orgánu sociálně-právní
ochrany dětí. V ideálním případě by dítě mělo být umístěno do zařízení poblíž svého
původního domova, případně poblíž osob blízkých (Zákon č. 89/2012, § 971).
Novotný, Ivičičová, Syrůčková, Vondráčková (2014, s. 193) vysvětlují, že ústavní výchova
je pouze jednou z možných forem náhradní rodinné péče (k dalším patří např. pěstounská
péče či osvojení). Autoři uvádějí, že Česká republika je již po mnoho let kritizována jinými
státy či organizacemi zabývajícími se právy dítěte kvůli tomu, že ústavní výchova je volena
nad nezbytnou míru.1 Kritika se týkala i předchozí praxe, kdy soudy odebíraly děti z rodin
kvůli nevhodným materiálním podmínkám v rodině apod. Autoři vysvětlují, že právě
vložení věty o nemožnosti takto činit byla reakcí na kontroverzní rozhodnutí některých
soudů a též reakcí na kritiku ze strany Evropského soudu pro lidská práva.
Dle § 972 Zákona č. 89/2012 Sb., lze nařídit ústavní výchovu vždy jen po dobu 3 let. Zároveň
je však možné před uplynutím této doby ústavní výchovu prodloužit, opět nejdéle na dobu
tří let, přičemž takto lze činit opakovaně. Pokud pominou důvody pro ústavní výchovu
u konkrétního dítěte, soud musí neprodleně ústavní výchovu zrušit a zároveň musí
rozhodnout o tom, komu bude dítě svěřeno do péče. Dle § 975 Zákona č. 89/2012 Sb., také
soud při rozhodnutí o ústavní nebo ochranné výchově upravuje rodičům dítěte rozsah
vyživovací povinnosti. Co se týče zrušení ústavní výchovy, Pipeková (2006, s. 366)
vysvětluje, že zákonný zástupce dítěte může kdykoliv podat žádost k jejímu zrušení. Soud

V § 953 a 958 Zákona č. 89/2012 Sb., je uvedeno, že před ústavní výchovou má vždy přednost svěření dítěte
do péče jiné osoby a též pěstounská péče.
1
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následně rozhoduje o tom, zda ústavní výchova splnila svůj účel, nebo zda pominuly důvody,
pro které byla ústavní výchova nařízena.
Kromě ústavní výchovy může být nařízena i výchova ochranná, a to u dětí ve věku 12-18 let
v případě, kdy dospívající spáchal trestný čin, za který může jedinci soud uložit výjimečný
trest, nebo též v případě, kdy se předpokládá, že ochranná výchova bude mít na mladistvého
pozitivnější dopad než uložení trestu odnětí svobody. Ochranná výchova je realizována
pouze ve speciálních školských výchovných zařízeních (Pipeková, 2006, s. 367). Hoferková
(2009, s. 7-8) vysvětluje, že problematikou ochranné výchovy se zabývá Zákon o soudnictví
ve věcech mládeže. Ochranná výchova může být podle autorky uložena v případě,
kdy výchova ústavní není dostačující vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, nebo též
z důvodu zanedbání výchovy dítěte v rodině. Rozdíl v obou typech výchovy spočívá
podle autorky v přísnosti a omezeních. Zatímco děti, které se ocitají ve výchově ústavní,
nevykazovaly před jejím rozhodnutím známky nevhodného chování, v případě dětí
pobývajících v ochranné výchově byla situace před soudním rozhodnutím jiná – tyto děti
vykazovaly známky protiprávního chování. Autorka také vysvětluje, že v případě,
kdy je převýchova mladistvého úspěšná, je možné změnit výchovu ochrannou na výchovu
ústavní, přičemž dotyčnému může být přidělen probační úředník nebo mohou být stanovena
jiná výchovná opatření. Pokud se však nechová jedinec podle očekávání, opět může být
výchova ústavní změněna na výchovu ochrannou. Výchovnými zařízeními pro ochrannou
výchovu jsou dle autorky diagnostický ústav, dětský domov se školou a výchovný ústav
pro mládež.
Cílem ochranné výchovy je prevence, izolace, a především resocializace dítěte,
které se dopustilo společensky závažného či nebezpečného činu. Cílem ústavní výchovy je
prevence. Dítěti je prostřednictvím ústavní výchovy zajištěno právo na výchovu a vzdělání,
důraz je kladen na citovou oblast, rozvíjení sebedůvěry dítěte, dítě je podporováno
v aktivním zapojení do společnosti. Zároveň je cílem ústavní výchovy předcházení vzniku
a rozvoje negativních projevů v chování, nebo též zmírnění dopadů a odstranění příčin
a důsledků již vzniklých poruch chování. Ústavní výchova je nařizována soudem
v tzv. občanskoprávním řízení, zatímco výchova ochranná je svým charakterem trestní
povahy, soud ji ukládá v řízení trestním (Hoferková, 2009, s. 8-9).
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1.2 Charakteristika dětských domovů
Arnoldová (2016, s. 267) vysvětluje, že se dětské domovy dělí na dva typy, a to na dětský
domov internátního typu a dětský domov rodinného typu. Do dětského domova internátního
typu jsou dle autorky umísťovány nezletilí jedinci pouze krátkodobě, neboť se předpokládá,
že bude v brzké době možný návrat dítěte zpět do rodiny. Ve skutečnosti však dle autorky
zůstávají děti v těchto zařízeních déle, což je většinou dáno jejich přípravou na budoucí
povolání. Oproti tomu do dětských domovů rodinného typu jsou umísťovány děti, u nichž je
předpokládána delší ústavní výchova, což je dáno zejména nevhodným rodinným
prostředím, do kterého by se dítě mělo případně vrátit. Cílem dětských domovů je dle
autorky nahradit vlastní rodinné zázemí a zajistit tak dítěte optimální podmínky pro jeho
osobnostní rozvoj.
Funkce dětského domova je podle Bendla (2015, s. 143) výchovně-vzdělávací,
ale též sociální, zdravotní a preventivní. Výchovné působení na dítě probíhá především
v době mimo školní vyučování. Děti z dětských domovů chodí do běžných škol společně
s dětmi žijícími v rodině. Většinou se tyto školy nacházejí v blízkosti dětského domova,
v případě škol středních mohou děti bydlet v domově mládeže nebo v internátu. Ne všechny
děti odcházejí podle autora do dětských domovů vybaveny dostatečnými školními
znalostmi, případně jinými základními dovednostmi. Je tedy úkolem vychovatelů dětských
domovů, aby v těchto oblastech s dětmi intenzivně pracovali. Tato činnost obnáší jak pomoc
s přípravou na školní výuku, tak i vedení dětí k dílčím úkonům, jako je nakupování, vaření,
žehlení, úklid domácnosti apod. Zároveň se děti mohou ve svém volném čase osobnostně
rozvíjet návštěvou zájmových kroužků. Dle téhož zdroje je kladen velký důraz na zapojení
dětí do nejbližšího sociálního okolí. Děti jsou podporovány v kontaktu s jinými dětmi mimo
dětský domov, zúčastňují se různých společenských akcí pořádaných v okolí dětského
domova.
Základní

organizační

jednotkou

dětského

domova

je

rodinná

skupina

dětí,

přičemž se většinou jedná o děti různého věku a pohlaví. Rodinná skupina má nejméně pět,
nejvíce osm dětí. Při tvorbě rodinných skupin je vždy zohledňován zdravotní stav dětí,
včetně úrovně mentálních schopností. Je-li to možné, v rodinné skupině pobývají

9

sourozenci, nebo alespoň je kladen důraz na to, aby sourozenci byli umísťováni do téhož
dětského domova (Jedlička a kol., 2015, s. 398).
Kubíčková (2011, s. 59) považuje dětské domovy za umělé prostředí a nazývá je pouze
„náhražkou“ skutečného domova, které má dítě ve své rodině. Dle autorky nemůže toto
zařízení zajistit saturaci základních potřeb dítěte, k nimž patří např. potřeba bezpečí a jistoty.
Autorka se domnívá, že dětské domovy zcela potlačují individualitu dítěte: dítě se musí
neustále něčemu přizpůsobovat, není pro nikoho jedinečné, navíc se jeví jako problematické
navázání vztahu s pečující osobou, neboť vychovatelé se u dětí nezřídka velmi často mění.
V důsledku toho odcházejí děti do skutečného života mnohdy značně nepřipravené, jsou
osobnostně nezralé, případně sociálně opožděné.
Oproti tomu se však Sychrová (2014, s. 50-51) domnívá, že tato zařízení mohou být pro řadu
dětí přínosná, s ohledem na jejich bio-psycho-sociální vývoj. Dle autorky se jedná zejména
o děti se speciálními problémy, jako jsou poruchy chování nebo psychiatrické onemocnění,
dále o děti, které si to samy přejí, děti s negativními zkušenostmi získanými ve své vlastní
rodině, nebo o sourozence, kteří by např. v rámci pěstounské péče zůstali odděleni.

1.3 Život v dětském domově
O tom, jaký je život dětí v dětských domovech, si lze utvořit přesnější obrázek
např. z webové prezentace Dětského domova Čtyřlístek, Planá. Děti pobývají v rodinných
skupinkách, přičemž každou tuto skupinku mají na starosti dva kmenoví vychovatelé,
kteří se ve službě pravidelně střídají. V případě jejich nemoci či dovolené jsou zastoupeni
střídajícími vychovateli. Vychovatelé plní roli rodičů, tj. pomáhají dětem s přípravou
do školy, zajišťují náplň volného času dětí, dbají na dodržování hygienických a sociálních
návyků. Přes noc se o děti starají noční vychovatelé (asistentky), které navíc mají na starost
ranní odchod dětí do školy. V popisovaném zařízení také fungují dvě asistentky pedagoga,
které pečují o děti nezletilých matek v době, kdy jsou tyto ve škole. V zařízení působí
17 pedagogických pracovníků a 7 nepedagogických pracovníků (sociální pracovnice, účetní,
vedoucí stravování apod.). Děti obývají bytové jednotky o velikosti 7+kk. Každá bytová
jednotka má podobu běžné domácnosti – jsou v ní pokoje pro děti, obývající pokoj
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s kuchyní, skladová místnost. Kromě toho je v zařízení pokoj 1+1, který slouží jako cvičný
pokoj pro děti, které v blízké budoucnosti dětský domov opustí. V dětském domově jsou
i další prostory, které děti mohou využívat – např. tělocvična, místnost pro výtvarnou činnost
nebo jídelna. K budově patří i zahrada s bazénem, hřištěm, pískovištěm. Děti po materiální
stránce nijak výrazně nestrádají, mají své osobní věci, pomůcky k realizaci volnočasových
aktivit, elektroniku apod. Tento dětský domov se účastní podobně jako jiné dětské domovy
také různých společenských akcí, jsou pro ně organizovány výlety, v době letních prázdnin
pobytové akce mimo zařízení, děti jezdí i v zimě na hory, jednou za dva roky v létě k moři.
Zároveň je v zařízení kladen důraz na spolupráci s organizacemi, které pomáhají dětem
z dětských domovů při jejich integraci do společnosti (Dětský domov Čtyřlístek, Planá, n.d.).
Patrně ne každý dětský domov disponuje bazénem, podobně jako ne každý dětský domov
může např. umožnit dětem vyjet k moři. Přesto však výše uvedený popis lze považovat
za přiléhavou charakteristiku současných dětských domovů rodinného typu. Dnešní dětské
domovy poskytují většinou dobré materiální zázemí svěřeným dětem, důraz je v nich kladen
na přípravu dětí na odchod z dětského domova. Stále více se tedy v dětských domovech daří
představovat dětem model rodinného života. Je však jisté, že i přes veškerou snahu není
dětský domov totéž co vlastní, funkční rodina.
Dle DDŠ (2014) velká část dětí pobývajících v dětských domovech žije lépe, než by tomu
bylo v jejich dysfunkčních rodinách. Většina dětí dle tohoto zdroje není sirotky, má své
rodiče, kteří se však o ně nechtějí či nemohou starat. Kontakt s biologickými rodiči je
v případě dětí z dětských domovů možný, mnohdy také probíhá, i když ne optimálně. Samy
děti se z vnějšího pohledu od dětí žijících v rodinách neliší, rozdíl je však ve zkušenosti,
kterou děti v rodinách získaly. Život v dětském domově v případě domovů rodinného typu
je blízký životu v běžné rodině – každá rodinná skupinka hospodaří s určitým finančním
rozpočtem, členové rodinky se dělí o domácí práce apod. Materiální vybavenost dětských
domovů se může lišit, což závisí na zřizovateli zařízení, případně na schopnosti zařízení
získat sponzory. Děti většinou sdílejí pokoje po dvou, není však výjimkou, že starší děti mají
pokoj vlastní. Jako problematický se však dle tohoto zdroje jeví odchod dětí z dětského
domova: tím, že jsou děti zvyklé na určitý životní standard, očekávají totéž ve svém
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dospělém životě. Po opuštění dětského domova však velmi často zůstávají osamoceny, chybí
jim podpora ze strany rodičů nebo jiných příbuzných.
Na problematiku odchodu dětí z dětských domovů se zaměřil výzkum neziskové organizace
Mimo domov. Každý rok opouští v České republice dětské domovy přibližně 1 000 dětí.
Většina z nich je pouze vyučena. Studium vysoké školy je u těchto dětí výjimkou,
což pochopitelně snižuje uplatnění daných jedinců na trhu práce. Výzkumu se zúčastnilo
celkem 102 dětí, které měly opustit dětský domov v dohledné době (během jednoho roku)
a též 27 osob, které prožilo velkou část svého dětství v dětském domově. Z výzkumu
vyplynulo, že se dětské domovy potýkají především se třemi hlavními problémy,
kterými jsou nedostatky v systému a vzdělání, nedostatek informací a finanční gramotnost
dětí a též příliš velká citová fixace dětí na jejich vychovatelky. Dle téhož zdroje se dětem
většinou dostává jen minimální pomoci ze strany sociálních pracovníků, neboť tito se
s dětmi vídají minimálně, návštěva dětí v dětských domovech je spíše formální – sociální
pracovník si zapíše zjištěné poznatky, ale dále již většinou nejedná. I když 40 % oslovených
dětí nevyhovuje studijní obor, který absolvují, ke změně nedochází, děti si většinou vybírají
z omezeného okruhu studijních oborů. Není ani výjimkou, že po opuštění dětského domova
děti nepokračují v započatém studiu. Děti nejsou dostatečně edukovány v oblasti finanční
gramotnosti, do dospělého života odcházejí téměř bez jakýchkoliv finančních prostředků.2
Pouze 13 % oslovených dětí uvedlo, že má našetřené peníze na odchod z dětského domova.
71 % respondentů také uvedlo, že se nejčastěji svěřuje v případě potřeby vychovatelce
nebo kamarádovi v dětském domově – o tyto osoby však dítě přichází, jakmile domov
opustí. Dle téhož zdroje je zcela přirozené, že jsou děti fixované na své vychovatele,
avšak neuvědomují si, a to ani děti, ani vychovatelé, že tento kontakt bude výrazně přerušen
odchodem z dětského domova (Mimo domov, 2015).
Dítě má v dětském domově určité povinnosti, ale i práva. Vždy je zohledňována
individualita dítěte, jeho potřeby, a to v rámci tzv. programů rozvoje osobnosti. S právy
a povinnostmi v zařízení se děti seznamují při nástupu do zařízení. Děti mají mimo jiné
právo na dovolenku, propustku pro pobyt u rodičů, mají také právo, aby je rodiče nebo jiné
Děti do 6 let dostávají kapesné ve výši 60 Kč měsíčně, děti ve věku do 9 let dostávají 180 Kč, děti ve věku
10-15 let mají měsíční kapesné 300 Kč a děti starší 15 let pobírají každý měsíc kapesné ve výši 450 Kč.
Odchodné činí 25 000 Kč (Plecháček, 2014).
2
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blízké osoby navštívily. Může nastat situace, kdy ředitel zařízení odepírá např. dítěte jet
za jeho rodiči – v takovém případě však musí ředitel dětského domova své rozhodnutí
odůvodnit a dítě se proti tomuto rozhodnutí může odvolat ke krajskému úřadu. Ředitel
zařízení se při tomto rozhodování řídí také stanoviskem orgánu sociálněprávní ochrany
dítěte. Od sedmi let věku mají také děti právo na vycházky. Děti také mají právo mít v držení
osobní věci – např. mobilní telefon, mají právo na přístup k internetu, legislativně je také
jasně vymezeno, komu si mohou děti stěžovat, nejsou-li jejich práva dodržována
a respektována (Dušková, Hofschneiderová, Holoubková, 2016, s. 23-29).
Vychovatelka z dětského domova v Kralupech nad Vltavou v rozhovoru s Bártíkovou
(2016) uvádí, že jeden z významných rozdílů života v dětském domově a života v rodině
spočívá právě v jasně daných pravidlech a též v časovém harmonogramu. Tím, že v zařízení
pobývá více dětí, je nutné řídit se určitým režimem. Pravidelnost spočívá např. ve stravování,
děti mají též vymezené své povinnosti. Tento řád je však dle dotazované vychovatelky
pro děti přínosný, neboť poskytuje dětem určitou jistotu v jejich životě Ve svém
individuálním volnu se děti zabývají rozmanitými činnostmi dle vlastních zájmů. Přesto
i v tomto případě jsou děti patrně více kontrolovány, než je tomu v rodinách – to se týká
např. i aktivit na počítači, k němuž mají zejména starší děti relativně volný přístup. To, co
dětem v dětských domovech dle téhož zdroje chybí, je především láska. Vychovatelka
nemůže nahradit milujícího a pečujícího rodiče, není dětem k dispozici neustále a výlučně.
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2

Děti v dětských domovech

I když děti z dětských domovů většinou v současné době netrpí materiálním nedostatkem,
nelze tvrdit, že těmto dětem nic nechybí. Zcela jistě jim chybí milující a pečující matka,
dřívější život, intimita a mnoho dalšího.
Specifiky života v dětském domově se zabývá druhá kapitola práce. V úvodu jsou stručně
popsány potřeby dětí, přičemž je sledován především koncept attachmentu a dopad
nedostatků ve vnějším prostředí při jeho utváření v osobnosti jedince na budoucí úspěšnost
v životě, včetně mezilidských vztahů. Dále je blíže pojednáno o emocionalitě a sociabilitě
těchto dětí. Při přiblížení této problematiky je mimo jiné vycházeno z některých českých
a zahraničních výzkumů realizovaných na toto téma.
Druhou kapitolu práce lze považovat za klíčovou v rámci uváděných teoretických
východisek, neboť se v ní zaměřujeme na rovinu sociálních vztahů dětí z dětského domova,
která se v mnohém odvíjí od emocionality, ale též potřeb dětí. Nastíněny jsou i rozdíly
v těchto aspektech osobnosti mezi dětmi vyrůstajícími v rodinách a dětmi vyrůstajícími
v ústavní péči.

2.1 Potřeby dětí v dětských domovech
Potřeby, které děti v dětských domovech mají, jsou v mnoha oblastech totožné s potřebami
dětí, které vyrůstají ve vlastních rodinách. Každý člověk má své potřeby, u dětí je ovšem
problematika potřeb specifičtější, neboť jejich saturace bývá velmi často spojena s kvalitou
bio-psycho-sociálního vývoje.
K základním vývojovým potřebám všech dětí řadí Langmeier, Matějček (2011, s. 277-284)
následující:
•

potřeba aktivního styku s prostředím: dítě se zmocňuje věcí, užívá je, přetváří,
podobně zachází i s lidmi ve svém okolí. To vše podle autorů umožňuje uvědomovat
si sám sebe ve světě a rozvíjet vlastní osobnost. Prostředí by tedy mělo být pro dítě
co nejvíce podnětné. Tím, že dítě může být v prostředí aktivní, zvyšuje se i prožitek
vlastní hodnoty, rozvíjí se emoční rovina osobnosti, neboť dítě většinou na podněty
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reaguje citově. Autoři uvádějí, že nejatraktivnějším podnětem je pro dítě lidská tvář,
zejména tvář matky. To, jakou dítě získává zkušenost s lidmi, ovlivňuje jeho budoucí
aktivitu v sociální sféře, tedy intenzitu a zaměření jeho sociální potřeby;
•

potřeba vnější struktury: svět, do kterého dítě vstupuje, se jeví jako neuspořádaný
a nepředvídatelný. Dítě postupně, a tedy i tím, jak je samo aktivní a může některé
procesy samo iniciovat, kontrolovat, řídit, dává chaotickému světu řád. Nedokáže to
však samo – potřebuje k tomu stabilní osobu, která představuje pro dítě řád, zajišťuje
mu bezpečný prostor, v němž se může – fyzicky i psychicky – pohybovat. Důležitý
je podle autorů i způsob vztahování se dospělé osoby k dítěti, forma výchovy. Platí
též, že by se dítě nemělo setkávat s příliš složitým prostředím, podobně také učení,
ke kterému je dítě vedeno, by mělo respektovat schopnosti dítěte a jeho dosaženou
vývojovou úroveň;

•

potřeba specifického sociálního objektu: dítě potřebuje ve svém raném dětství jednu
osobu, na níž se může navázat, připoutat se k ní. Samotná přítomnost matky přináší
dítěti libé pocity – dítě se na matku směje, ona mu úsměv vrací. Přítomnost matky
plní taktéž motivační funkci ve smyslu rozvoje dílčích schopností. Autoři uvádějí,
že matka je v raném dětství nezastupitelná a jiné osoby či objekty (hračka) ji může
zastoupit pouze částečně, s většími či menšími obtížemi;

•

potřeba osob nesociálního významu: uspokojováním této potřeby dochází
podle autorů k rozvoji osobní nezávislosti a integrity. Dítě se postupně vyčleňuje
z úzkého vztahu s matkou, formuje se jeho vlastní Já, s nímž následně experimentuje.
K tomu slouží druzí lidé, kteří by měli v ideálním případě posilovat rozvíjející
se osobnost dítěte.

Výše uvedené potřeby jsou vázány k ranému věku. Jsou zmiňovány záměrně, neboť z tohoto
výčtu je zřejmé, že deprivace těchto potřeb v prvních měsících či rocích života může výrazně
narušit vývoj osobnosti. I když je v současné době prosazován trend neumísťovat děti,
které nemohou vyrůstat ve svých rodinách, do ústavní péče, ne vždy se tak děje. Mnohé děti
se tedy již od počátku svého života potýkají s opuštěností a osamělostí – ta nemusí být
prožívána rozumově, avšak i prožitek v rovině emoční je významný, mnohdy více,
než když si jedinec umí některé důvody své situace vysvětlit. Platí také, že s narušeným
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attachmentem se setkáváme často v dysfunkčních rodinách, tedy rodinách, z nichž bývají
děti odebírány i ve vyšším věku, a následně umísťovány do dětských domovů.
Abychom porozuměli tomu, jaký dopad má neuspokojení těchto potřeb v dětství na dospělý
život, je vhodné přiblížit si teorii attachmentu. Slaměník (2011, s. 92-95) vysvětluje,
že attachment (nebo též citová vazba, pouto, přilnutí), znamená potřebu dítěte mít bezpečný
vztah s dospělými pečovateli – nejčastěji se jedná o matku, může se však jednat i o jinou
osobu. Důležité je, aby tato osoba byla dostatečně vnímavá vůči potřebám dítěte, byla
relativně konzistentní ve svém jednání, tedy předvídatelná pro dítě. V tomto základním
dyadickém vztahu dítě, v němž musí být přítomno bezpečí a jistota, se rozvíjí pozitivní vztah
k sobě samému i druhým lidem. Pokud dítě může věřit matce, pokud ta optimálně uspokojuje
jeho potřeby, dítě se postupně vymaňuje ze závislosti na ní, formuje se (na konci třetího roku
věku) jeho vlastní Já. V průběhu tohoto vývoje se dítě od matky separuje, a to postupně.
Charakter tohoto raného attachmentu se dle autora stává předobrazem prožívání a očekávání
v dospělých vztazích. Udržování blízkosti vzbuzuje pocit bezpečí a lásky, narušení vede
k prožitkům úzkosti, hněvu nebo smutku. Výsledný attachment může být bezpečný,
úzkostně vyhýbavý nebo úzkostně ambivalentní, což je dáno interakcí matky s dítětem.
Autor uvádí, že přibližně kolem 7. měsíce věku dítě přirozeně vyhledává kontakt s jednou
jedinou osobou, u níž hledá blízkost a bezpečí, tj. dítě se rodí s potřebou attachmentu,
ale záleží na sociálních okolnostech, jaký typ attachmentu se u něj rozvine. V dospělosti lidé
s úzkostně vyhýbavým attachmentem mohou mít vysoké sebevědomí, ale nedůvěřují
druhým lidem, vyhýbají se intimním sociálním vztahům, bezpečně se cítí (i když ne šťastně),
pokud jsou sami. Lidé s úzkostně ambivalentním attachmentem bývají podle autora náchylní
ke strachu a úzkosti, ve vztazích jsou nejistí, žárliví, rozpad vztahu prožívají dramaticky.
Jaký tedy může být attachment dítěte, které se v raném dětství setkávalo s opuštěním,
odmítáním, nedostupností pečující osoby? Jen stěží se u něj mohly rozvinou potřebné
sociální dovednosti, ale i víra v sebe sama. Vyrůstat v dětském domově od útlého věku
znamená nemít k dispozici stabilně, vždy, když dítě potřebuje, pečující osobu.
Problematický attachment se odráží v prožívání dospělého vždy, když zažívá ztrátu blízké
osoby, nebo nějakou změnu – oživuje se trauma z dětství, dotyčný znovu zažívá, že mu není
nablízku nikdo milovaný, když sám potřebuje utěšit, uklidnit, pomoci. Nevěří ale ani,
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že někdo takový může ve světě existovat, neboť si ze svého dětství (a to spíše na nevědomé
úrovni) odneslo, že není hodno lásky a péče.
Langmeier, Matějček (2011, s. 116) uvádějí, že u dětí z ústavní péče lze pozorovat náhradní
uspokojování jejich potřeb. Děti, které odmalička vyrůstaly v dětských domovech, podle
autorů nezřídka více jedí v porovnání s ostatními dětmi – a to lačně, přejídají se. Autoři
vysvětlují tuto skutečnost nenasycením jejich základních potřeb, zejména těch spojených
s raným dětstvím. V pozdějším věku je často u dětí z dětských domovů pozorováno
nevhodné chování, zejména v dětském kolektivu – jedná se např. o žalování nebo agresivitu.
Dítě si tímto způsobem říká o pozornost, nebo se nevhodně snaží začlenit se do sociální
skupiny.
To, co tedy děti v dětských domovech potřebují nejvíce, je reparace této rané zkušenosti. Je
obecně známé, že děti v dětských domovech většinou netrpí materiálním nedostatkem, mají
k dispozici vychovatelky, kteří se o ně starají, kterým se mohou svěřovat. Uspokojování
základních, zejména biologických potřeb, však neumožňuje osobní růst. Nejprve je nutné
„opravit“ to, co se v minulosti nepovedlo. Děti v dětských domovech potřebují zejména
blízkost jedné osoby (dospělé), a to stabilně, možnost důvěřovat jí a též získat opakovaně
zkušenost, že lze takové osobě věřit. Tím dochází k posilování víry ve vlastní schopnosti,
ale i schopnosti věřit druhým lidem, tj. navazovat v dospělosti plnohodnotné vztahy. Tyto
děti také bezpochyby potřebují vnímat, že mají otevřenou budoucnost. To je ovšem
problematické, odcházejí-li bez finančních prostředků a znalosti, na koho se mohou obrátit
v případě, že se dostanou do obtíží. V praktické rovině tedy děti opouštějící dětský domov,
nebo děti, které brzy odchod z dětského domova čeká, potřebují podle Cerquierové (2016)
zejména konkrétní pomoc, tedy poradenství či doprovázení v dospělém životě – a to
ve smyslu pomoci v oblasti práce, bydlení, zacházení s penězi, při jednání na úřadech,
ale i v tom, jak fungovat ve vztazích. Potřebují tedy také přijetí a naslouchání,
neboť bez toho mnohdy nelze od dětí zjistit, co aktuálně potřebují. Podle autorky se také
potřebují naučit vytvoření a dodržování řádu v životě, potřebují konkrétní informace
(např. i právní poradenství), potřebují být připravovány na dospělý život, potřebují také
pozitivní vzory, včetně vzorů mužských.
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2.2 Emocionalita dětí v dětských domovech
Emocionalitu lze podle Šnýdrové (2008, s. 63) chápat jako zvláštní dimenzi temperamentu,
přičemž jak pro temperament, tak i pro emocionalitu je dle autorky charakteristická
vzrušivost. Emocionalita je v pojetí autorky definována jako citlivost vůči situacím,
které vyvolávají emoce.
Emocionalita se během života vyvíjí podobně jako jiné složky osobnosti. Vágnerová (2000,
s. 191) uvádí, že s přibývajícím věkem se přesouvá v této oblasti význam rodičovské role
na vrstevníky či sourozence, kteří se stávají zdrojem saturace významným potřeb,
k nimž patří i potřeba citové jistoty a bezpečí. Děti školního věku tak již např. mnohdy
vyhledávají jedince stejného věku, a to z důvodu poskytnutí opory v různých životních
situacích. Ne vždy lze z pohledu dítěte svěřit se dospělému. Solidaritu, pochopení či možnost
sdílet své emoce s druhou osobou tak hledají děti stále častěji u svých vrstevníků –
dle autorky je mnohdy zcela dostačující pouhá přítomnost ostatních dětí k tomu, aby se
jedinec méně bál, získal odvahu k řešení složitých úkolů apod.
To ovšem neznamená, že rodinné prostředí je pro dítě či dospívajícího zcela bez významu.
Nielsen Sobotová a kol. (2014, s. 98) vysvětluje, že vztahy v rodině působí velkou měrou
jak na chování, tak i na emocionalitu dětí a dospívajících. Důležitá je v tomto ohledu
zejména funkčnost rodiny a její harmonie. Má-li dítě ve své rodině dobré zázemí, podporu,
je-li rodiči zejména v adolescenci tolerováno specifické chování dospívajících, které vede
nezřídka ke konfliktním situacím, jedinec má vyšší sebevědomí, prokázán byl také pozitivní
vliv psychické a sociální opory na kvalitu fyzického zdraví.
Shulga, Savchenko, Filinkova (2016, s. 10 494-10 495) shrnují výsledky dílčích studií,
z nichž vyplynulo, že se děti z dětských domovů potýkají s řadou psychických obtíží. Jedná
se zejména o sníženou nebo nestabilní sebeúctu, úzkostnost, depresivitu, nedostatečně
rozvinuté regulační schopnosti, nízkou úroveň sociálně přijatelného chování. Problémy
se vyskytují i v mezilidské komunikaci, ve vztazích s druhými může být přítomna hostilita.
V souvislosti s dětskými domovy se často hovoří o tzv. emoční či citové deprivaci. Tu
definují Langmeier, Matějček (2011, s. 16) jako „psychický stav vzniklý následkem takových
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životních situací, kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho základní (vitální)
psychické potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu.“
Pro děti, které ve své osobní historii citově strádaly, je podle Pötheho (2013, s. 42-44)
charakteristické, že veškerá aktivita prováděná s dospělými je vedena potřebou dosažení
citové interakce. Tyto děti tedy mohou být podle autora velmi snaživé, zpočátku je kontakt
s těmito dětmi velmi příjemný, bohatý na vzájemnou komunikaci. Je to dáno tím, že jsou tito
jedinci vděční i za minimální zájem ze strany druhé osoby. Autor hovoří o počáteční fázi
oboustranné zamilovanosti. Zároveň je však s tímto vztahováním se k druhým lidem spojeno
pro tyto jedince velké riziko, a to zneužívání, včetně zneužívání sexuálního. Dále se vztah
citově deprivovaného dítěte ovšem odvíjí odlišným směrem. Dle téhož zdroje jsou tyto děti
většinou schopny jen povrchních vztahů, neboť neumějí příliš milovat, prožívat
nepodmíněnou lásku – bývají majetnické, ve zvýšené míře kontrolují partnera v dyadickém
vztahu, nárokují si jej, omezují, včetně užití agrese.
Pochopitelně ne všechny děti z dětských domovů jsou deprivované. Vždy záleží na tom,
v jakém věku se dítě do dětského domova dostalo, jaká byla jeho předchozí zkušenost
s primárním pečovatelem, významné jsou i osobní dispozice, s nimiž se jedinec rodí.
V tomto ohledu je významná úroveň tzv. psychické odolnosti (resilience), kterou chápe
Paulík (2017, s. 156) jako pružnost v psychickém prožívání, umožňující účinnou adaptaci
na nepřiměřenou, nezvyklou zátěž. Roli však hrají i vnější podmínky, neboť i dosavadní
nepříznivý psychosociální vývoj může být v mnohém pozitivně ovlivněn, pokud se dítěti
dostává kladných reakcí na vlastní osobu, přijetí a bezpečných, láskyplných vztahů.
Přesto lze předpokládat, že se emoční prožívání dětí z dětských domovů vyznačuje určitými
specifiky. Jaca (2013, s. 41-50) ve své diplomové práci vedla rozhovory s 8 dospívajícími
vyrůstajícími v dětských domovech (v rozmezí šesti měsíců až osmi let). Autorka u těchto
osob zjistila přítomnost následujících pocitů a zkušeností: smutek, úzkost, odmítání,
osamělost, žárlivost, opuštění, láska, nenávist. Většina těchto pocitů měla úzkou vazbu
na ztrátu, kterou tyto děti prožily – ztrátu rodičovské postavy, domova, kamarádů,
stávajícího sociálního statutu. V rozhovorech zaznívalo, že by tito respondenti raději zůstali
ve svých domovech, byť je sami vnímali jako značně nefunkční. Kvůli zkušenostem,
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které jejich vrstevníci neměli, se cítili být sociálně izolováni. Přítomno bylo i srovnávání
s dětmi z rodin, kterým tito respondenti záviděli to, co oni sami neměli a nemají.
Za pozornost stojí také výzkumné šetření, v němž byly zjišťovány psychologické
charakteristiky adolescentů vyrůstajících v dětských domovech, přičemž byli srovnáváni
adolescenti, kteří neměli žádnou zkušenost s rodinným prostředím (těchto adolescentů bylo
sedmnáct), adolescenti, kteří v prvních 3-7 letech vyrůstali v rodinách, ale následně bylo
u nich rozhodnuto o ústavní péči (49 osob) a adolescenti, kteří byli krátce po svém narození
přijati pěstounskou rodinou (56 osob). Dospívající z první skupiny vykazovali vysokou
potřebu ochrany a pozornosti. Cítili se nejistě, osaměle, bezmocně, závisle, nemilovaní.
Ve srovnání s dalšími dvěma skupinami dospívajících u nich byl ve vyšší míře přítomen
strach, úzkostnost, vnitřní stres. Tito jedinci také zaujímali oproti dalším dvěma skupinám
mnohem negativnější postoj vůči své budoucnosti. Druhá skupina adolescentů, tedy ti, kteří
prožili rané dětství či předškolní věk ve svých rodinách, se cítili být mnohem
sebevědomějšími, usilovali o nezávislost, mnohdy měli i tendenci k fyzickému násilí.
V jejich prožívání se objevoval strach z odmítnutí a pocity viny. Oproti první skupině si však
více věřili, což se týkalo i výhledů do dospělého života. Mnohdy však jejich sebedůvěra
a představy o budoucnosti byly značně nerealistické. Adolescenti ze třetí skupiny se jevili
jako nejvíce osobnostně zralí – uvědomovali si své slabé i silné stránky, a dle toho také
propracovávali své představy a přání, včetně budoucích plánů. Byly u nich také zjištěny
v porovnání s dalšími dvěma skupinami mnohem silnější pozitivní postoje vůči vlastní
osobě (Schulga, Savchenko, Filinkova, 2016, s. 10 495 -10 497).

2.3 Sociabilita dětí v dětských domovech
Na sociální vztahy v dětských domovech, konkrétně mezi adolescenty, se zaměřil ve svém
výzkumu Bicakci (2013, s. 25-28), který zkoumal sociální adaptaci celkem 68 adolescentů
žijících v dětských domovech a dále 68 adolescentů žijících v rodinách se svými rodiči.
Užity byly dva standardizované dotazníky zjišťující jak sociální adaptaci, tak i oblast
vrstevnických vztahů. Výzkumem bylo zjištěno, že adolescenti vyrůstající ve vlastních
rodinách dosáhli vyššího skóre v obou sledovaných oblastech. Dle autora potíže dětí
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z dětských domovů mohou být zapříčiněny nedostatkem sebedůvěry, což vyúsťuje v obtížné
navazování mezilidských vztahů – tyto děti mohou být příliš plaché, nebo naopak mohou
vyhledávat vztahy ve velké míře, a to i takové, které nemusí mít příznivý dopad na jejich
další život. Tyto děti také mají odlišné zkušenosti v oblasti socializace, většinou jim chyběli
blízké dospělé osoby, provázející je jejich dětstvím a dospíváním, což znesnadňovalo rozvoj
jejich sociálních dovedností.
Ptáček, Kuželová, Čeledová (2011, s. 21-30) mapovali v letech 2010-2011 vývoj dětí
v různých formách péče (rodinné, pěstounské a ústavní). U dětí vyrůstajících v dětských
domovech byly oproti dětem z dalších typů péče zjištěn nejslabší výkon v oblasti
kognitivních schopností, nejvyšší výskyt projevů hyperaktivity a poruch chování, zjištěna
byla také nejvyšší míra depresivity, zejména neschopnost prožívat radost. V kontextu těchto
údajů lze považovat za překvapující, že u těchto dětí nebyl zjištěn výraznější deficit v oblasti
sociální. Jak autoři uvádějí, u těchto dětí byly zjištěny ve srovnání s dalšími skupinami dětí
nejnižší výkony v oblasti rozeznávání emocí a sociálně kompetentního chování,
z čehož usuzují autoři na přítomnost emoční deprivace, avšak ve srovnání s dětmi
z pěstounských rodin vykazovaly dětí z dětských domovů lepší výsledky v oblasti
porozumění sociálním situacím a v regulaci emocí.
Možné vysvětlení těchto rozdílů v rovině emoční a sociální lze nalézt v rozdílných
charakteristikách sociálního prostředí, v němž se děti z dětských domovů a děti
z pěstounských či rodin biologických ocitají. Pro dětské domovy je běžné, že děti vyrůstají
ve větších skupinách dětí, učí se tedy zcela přirozeně sociálním dovednostem,
přičemž určitou korekci a vedení v této oblasti zajišťují vychovatelé. Děti z dětských
domovů, jak bylo popisováno v předchozí kapitole, bývají vedeni ke spolupráci, pomoci
v domácnosti, lze také předpokládat, že je se skupinou dětí odborně pracováno. Také
Langmeier, Matějček (2011, s. 14) upozorňují na fakt, že ústavní výchova nepředstavuje
pouze negativní výchovné prostředí – nejen, že v dětských domovech vůbec nemusí
docházet u dětí k citové deprivaci, ale vlivy tohoto prostředí mají v mnohém pozitivní dopad
na vývoj dětí, což se týká např. možnosti rozvíjení sociálních dovedností významných
pro život, ať již se jedná o kooperaci, nebo i zvládání konfliktů.

21

Rezková (2014, s. 40-54) ve své bakalářské práci zkoumala vrstevnické vztahy dospívajících
v časné adolescenci v prostředí dětského domova (jednalo se o dětský domov rodinného
typu, v němž se nacházelo 9 rodinných skupin, přičemž v každé z nich bylo 6-8 dětí).
Výzkumný soubor tvořilo 12 adolescentů ve věku 11-14 let. Autorka dospěla k závěru,
že nejdůležitějším zdrojem sociální opory respondentů je rodina, a to i přesto, že velká část
respondentů není se svojí rodinou v blízkém kontaktu. Co se týče samotných sociálních
vztahů, respondenti uváděli, že mají kamarády i mimo dětský domov, i v dětském domově.
Kamarádi těchto respondentů jsou stejně staří, případně starší. Kamarád je nejčastěji
pro respondenty ten, komu je možné věřit, kdo je dotyčnému oporou v tíživé situaci,
s nímž lze dosáhnout emoční blízkosti. Důvěra byla respondenty často zmiňována
jako klíčový faktor rozhodující o tom, zda respondent považuje dotyčného za svého
kamaráda či nikoliv. Autorka také zjistila, že lépe se respondenti cítí s vrstevníky, kteří nežijí
v dětském domově, často proto, že představují něco nového, nabízejí jiný, atraktivnější druh
zábavy. Důležitější jsou pro děti z dětských domovů vztahy skutečné než vztahy virtuální.
Kendrick (2009) uvádí, že děti z dětských domovů jsou vystaveny sociální inkluzi. Velmi
často ji podle autora zažívají již před vstupem do dětského domova, neboť pocházejí z rodin,
které bývají chudé, rodiče jsou nezaměstnaní, jsou závislí na návykových látkách apod.
Sociální inkluze však tyto děti provází podle autora prakticky po celý život, neboť často
zažívají ve svém sociální okolí stigma dané skutečností, že vyrůstaly mimo rodinný rámec.
Odloučení od rodiny také zpočátku znamená přerušení kontaktů se současnými kamarády,
blízkými, včetně jiných rodinných příslušníků, než jsou rodiče. Autor také uvádí,
že během života v dětském domově se tito jedinci obtížně učí zodpovědnosti a také účast
na společenském životě nemusí být na optimální úrovni. Tyto děti zažívaly a nesou si
s sebou dále do života skutečnost, že mohou jen velmi minimálně ovlivnit svůj život.
Jako problematické se z hlediska sociálních vztahů v dospělém životě jeví odchod z daného
zařízení, neboť ten nebývá vždy úspěšný. Děti z dětských domovů tak často páchají trestnou
činnost, stávají se závislými na drogách, osobami bez přístřeší. Autor však také uvádí,
že životní podmínky dětí z dětských domovů nejsou pouze negativní – dětský domov
představuje určitou komunitu, v níž je možné rozvíjet patřičné sociální kompetence – jedná
se o pozitivní faktor vedoucí naopak k sociální inkluzi, podobně jako skutečnost, že v rámci

22

vztahu s primárním pečovatelem v dětském domově, kterého reprezentuje vychovatelka,
může dítě zažívat určitou intimitu a učit se tomu, jaké to je být ve vztahu.
Podle Langmeiera, Matějčka (2011, s. 107-115) lze u dětí z dětských domovů pozorovat
určité charakteristické chování, které lze rozdělit do čtyř skupin. První představuje sociální
hyperaktivita – tyto děti navazují kontakt s druhými lidmi snadno, bez zábran, jedná se však
o vztahy povrchní. Pro jejich velký zájem o lidi a vztahy s nimi však dle autorů vykazují tito
jedinci naopak malý zájem o další oblasti, jako je např. školní prospěch. Druhá skupina se
týká sociální provokace: pozornost druhých získávají nevhodnými způsoby – ruší ostatní,
jsou agresivní, žárlivé, druhé chtějí vlastnit. Pokud se však setkají se silnou osobností,
agresivitu ztrácejí a jsou spíše infantilní. Třetí typ chování nazývají autoři jako útlumový.
Jedná se o děti stažené ze světa, vykazující nižší školní výkony, neprojevující příliš velký
zájem o nabízené aktivity. Poslední typ představuje děti dobře přizpůsobené. Jedná
se o jedince, kteří si našli své relativně stabilní postavení ve světě, jsou s ním spokojené,
dokáží získat náklonnost druhých lidí, bývají oblíbení.
Shrneme-li tyto poznatky, lze konstatovat, že děti z dětských domovů mají ztížené
navazování sociálních vztahů a jako problematický se jeví i vývoj v oblasti sociální, včetně
osvojování si vhodných sociálních kompetencí. I přesto však nelze tvrdit, že všechny děti
z dětských domovů nutně musí být kvůli své osobní historii ve společnosti handicapované –
roli hraje i osobnost těchto dětí a možnosti rozvoje sociálních kompetencí v dětském
domově, které zajišťují převážně vychovatelé. Zároveň patrně platí, že děti z dětských
domovů většinou mají zájem o navazování sociálních vztahů, a to i přesto, že patrně nebývají
vždy úspěšné – hledají důvěru ve vztazích, blízkost, potřebují úzký kontakt s druhou osobou.
Mnohdy jsou ochotny měnit své chování tak, aby byly ve vztahu s druhou osobou – sociální
oblast je tedy pro tyto děti velmi důležitá, což je pochopitelné, neboť o sociální síť přišly se
vstupem do dětského domova a sociální síť vybudovaná před odchodem z dětského domova
nezřídka slouží jako síť záchranná, bránící těmto jedincům před selháním v podobě
nenalezení práce, bydlení, vytvoření vlastní, funkční rodiny.
Role vychovatelů při rozvoji sociálních kompetencí dětí z dětských domovů je
nezastupitelná. Vychovatelé se ovšem ocitají v nelehké situaci, neboť skladba rodinné
skupiny může být velmi různorodá, ne zcela přirozená ve srovnání s rodinným systémem
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(ať již co se týče věku, počtu dětí, tak i hlediska odlišné rasy či náboženského vyznání).
Jedním z úkolů vychovatelů je tedy také naučit děti přijmout možnou odlišnost, být
tolerantní a respektující vůči jiným etnikům. Této problematice je věnována pozornost
v následující kapitole.
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3

Multikulturalismus v dětských domovech

Dětský domov se vyznačuje kolektivní výchovou, děti jsou vychovávány českými
vychovateli. Tyto skutečnosti mohou mít negativní dopad na děti odlišného etnika,
kteří v domovech vyrůstají, neboť je pro ně obtížné poznat svoji kulturu a rozvíjet etnickou
identitu.
Třetí kapitola práce je věnována problematice multikulturalismu či kulturní diverzity
v prostředí českých dětských domovů. Vysvětleny jsou hlavní pojmy, popsán je současný
stav v dětských domovech týkající se zastoupení dětí různých etnik či kultur v těchto
zařízeních. Závěr kapitoly je věnován možnostem vhodného výchovně-vzdělávacího
přístupu v dětském domově, se zřetelem k rozvíjení jak multikulturalismu, tak i možnostem
identifikace s vlastní kulturou v případě dětí jiného etnika, nejčastěji etnika romského.
Téma multikulturalismu je do práce zařazeno záměrně, a to s ohledem na realizovaný
výzkum popsaný v kapitole čtvrté. V něm jsme mimo jiné zkoumali, jak je v dětských
domovech zastoupena multikulturní výchova a jak je toto téma zohledněno ve výchovném
působení vychovatelů dětského domova.

3.1 Multikulturalismus a etnicita
Čeněk, Smolík, Vykoukalová (2011, s. 60) uvádějí, že termín multikulturalismus není
chápán jednotně, resp. vztahuje se k více fenoménům. Podle autorů jej lze nejčastěji chápat
následujícími třemi způsoby:
•

multikulturalismus jako určitý typ společenské situace, která je charakteristická
koexistencí různých skupin (kulturních, rasových apod.) v rámci jednoho
společenského útvaru, kterým může být např. stát;

•

multikulturalismus jako interdisciplinární vědecký přístup;

•

multikulturalismus jako politický cíl, který se vyznačuje důrazem na spravedlivé
rozdělení společenských zdrojů mezi různé skupiny.

Podle Pelcové (2009, s. 7-9) představuje multikulturalismus jakýsi ideál tolerance a respektu
k odlišným kulturám. Multikulturní společnost je taková, která se vyznačuje kulturní
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rozmanitostí, pluralitou. V multikulturní společnosti vedle sebe existuje více kultur, nikoliv
však izolovaně, ale ve vzájemné interakci a komunikaci, která umožňuje vzájemnou
spolupráci, dialog. Kultury se v tomto procesu obohacují. Podle autorky je však otázkou,
zda je vůbec možné, aby kultury takto vedle sebe existovaly, neboť podle některých
teoretiků (např. socilog Sartori) multikulturalismus pluralitu vylučuje. Tolerance nemůže být
zcela bezbřehá, existují názory, že nelze tolerovat chování, které jedinci (či skupině
ubližuje), tj. každá tolerance má své určité meze.
Podle Loužka (2017, s. 183-185) má tedy v současné době multikulturalismus v praxi
podobu spíše liberalismu. Autor toto tvrzení dokládá na příkladu evropských států, které se
vyrovnávají s velkým nárůstem přistěhovalců. Tito imigranti se však neintegrují,
ale vytvářejí paralelní komunity, které představují pro budoucnost riziko vzniku rasových
či kulturních konfliktů. Ve světě tato otevřenost vůči jiným kulturám a etnikům nemá
podle autora obdobu, tento ráz multikulturalismu podle autora v Evropě selhal. Dle téhož
zdroje je vhodnější uvažovat o pluralismu, který značí otevřenou společnost vůči různým
etnikům, kulturám apod.
V naší práci pojímáme multikulturalismus jako možnost existence více kultur vedle sebe,
přičemž si všímáme možného obohacení jednotlivých kultur, ale i zásad, jejichž naplnění je
nutné k možnosti vzájemné koexistence.
Etnicita znamená podle Kutnohorské (2013, s. 18) souhrn vlastností nebo znaků,
které vymezují určité etnikum. Platí, že každé etnikum se vyznačuje specifickou etnicitou.
Multikulturalismus tak podle autorky představuje mimo jiné i poznávání jiných etnik. Co se
týče etnika, tento termín podle Bodnárové a kol. (2009, s. 10) označuje historicky
vytvořenou skupinu lidí, kteří mají společný historický původ, rasový typ, jazyk, kulturu,
tradice apod. Společný genetický původ je dle tohoto zdroje spíše mýtem, neboť etnika se
mísí mezi sebou. Pro etnikum je tak nejvíce charakteristické sdílení společné kultury.

3.2 Děti odlišného etnika v dětských domovech
Vančáková (2011, s. 8) uvádí, že v dětských domovech pobývají kromě dětí majoritního
etnika také děti romské, v menší míře děti vietnamské, často se jedná o děti smíšeného
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původu

(vietnamsko-romského,

romsko-slovenského,

česko-ukrajinského

apod.).

Z hlediska etnik vizuálně méně odlišných pobývají podle autorky v dětských domovech děti
rodičů slovenských, ukrajinských, bulharských, méně rumunských, případně zejména
v pohraničí se může jednat o děti, jejichž rodičem je Němec nebo Polák.
Nejčastěji se však hovoří o tom, že v dětských domovech pobývají děti romské, často jsou
i v médiích šířeny informace, že romské děti tvoří většina obyvatelstva dětských domovů.
To pochopitelně není pravdou, zároveň však platí, že jsou romské děti hojně v dětských
domovech zastoupeny.
Ryšavý (2015) uvádí, že např. v dětských domovech pro děti do tří let počet romských dětí
narůstá. V roce 2010 představovaly děti romského etnika přibližně pětinu všech dětí, v roce
2014 se jednalo o třetinu všech dětí žijících v těchto zařízeních. Tento počet je 14x vyšší,
než jaké je procentuální zastoupení Romů v české populaci. Podle autora údaje o romských
dětech staršího věku nejsou evidovány. Dle téhož zdroje mají také tyto děti nižší šance
k adopci, pokud k ní dochází, nezřídka se jedná o adopci dítěte zahraničními rodiči,
což ovšem vede mimo jiné k nutnosti zvykat si na nové prostředí, jinou kulturu, ale též
zpřetrhání vazeb s rodinou, což platí zejména pro sourozence.
Co se týče starších dětí, je odhadováno, že Romové tvoří přibližně 30-60 % všech dětí
pobývajících v dětských domovech. Údaje týkající se počtu romských dětí v ústavní
výchově se však rozcházejí, pracovníci OSPOD odhadují, že se jedná o 50 %, odborníci
na romskou problematiku však uvádějí odhady vyšší, a to přibližně 60 %. Příčiny, proč jsou
romské děti odebírány z rodin, souvisejí nejčastěji s chudobou romských rodin
(k nejčastějším důvodům patří nízká ekonomická úroveň rodiny, špatné bytové podmínky,
rodinné problémy, nedostatečná docházka dětí do školy). Jako problematická se jeví
neoptimální prevence ze strany sociálních pracovníků, včetně pracovníků OSPOD,
neboť nezřídka při vhodném zásahu (sanaci rodiny) lze potížím, a tedy i důvodům odebrání
dítěte z rodiny, zabránit. Za pozornost stojí též skutečnost, že podle Ústavního soudu a též
podle Nejvyššího soudu by neměla být chudoba rodiny či hmotná nouze primárním důvodem
odebrání dítěte z rodiny, v praxi však toto ustanovení není vždy respektováno (Evropské
centrum pro práva Romů, 2011, s. 25-29).
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Proč má smysl zabývat se problematikou etnika v souvislosti s ústavní výchovou? Každý
jedinec si od svého narození vytváří vlastní identitu, tedy vědomí toho, kým je. Součástí této
identity je i identita etnická. Průcha (2004, in Kuzníková a kol., 2011, s. 152) uvádí,
že vlastní etnická identita napomáhá jedinci vyrovnat se s požadavky, které na něj klade jiné
kulturní prostředí, napomáhá též snižování stresu plynoucího ze života v tomto prostředí.
Příslušníci odlišných etnik tak ovšem čelí v souvislosti s přijetím vlastní identity
ve většinové společnosti značným potížím, neboť přimknutí k vlastní etnické skupině
znamená nezřídka nižší přijetí většinovým etnikem, avšak zároveň toto přimknutí
k vlastnímu etniku představuje pro jedince emoční, sociální oporu a určitou stabilitu, pocit
bezpečí.
Vrátíme-li se k otázce významu zabývání se etnicitou v kontextu ústavní výchovy, je jisté,
že každé dítě, které nemůže vyrůstat ve své rodině, má život ztížený. Absence domova
znamená ztrátu jistotu, zázemí. Pokud se však navíc dítě ocitá mezi jedinci, kteří pro něj
představují do značné míry osoby velmi odlišné, jeho adaptace na nové prostředí bude o to
více náročná, což platí i pro rozvíjení vztahů mezi dětmi v rámci dětského domova. Dále
v textu stručně uvádíme charakteristiku vybraných etnik, které jsou v dětských domovech
zastoupeny. V závěru kapitole se věnujeme možnostem výchovy či vzdělávání těchto dětí
v dětských domovech, přičemž pozornost věnujeme zejména možnostem rozvoje zmíněné
etnické identity.
Romové pocházejí z Indie, z níž postupně začali kočovat do Evropy. Do Čech přišli přibližně
ve 14. století. Během své historie byli uctíváni, ale i obviňováni z čarodějnictví, během druhé
světové války byly hromadně vyvražďováni v koncentračních táborech. Pro Romy je
charakteristický život v přítomnosti, což je i jednou z příčin, proč pro ně není příliš důležité
vzdělání. Největší hodnotou je rodina, která je pojímána ve smyslu rodu. Čím má žena více
dětí, tím větší úctě se mezi Romy těší. Romská rodina je mnohem větší než rodina česká,
patří do ní širší společenství, staří lidé jsou Romy značně respektováni, nejsou umísťováni
do domovů pro seniory či obdobných zařízení, je o ně pečováno přímo v rodině až do jejich
smrti. Podobně je přikládán velký význam dětem v rodině. Děti jsou v rodinách hýčkány, je
vycházeno vstříc jejich přáním – dítě např. jde spát tehdy, když je unavená, ne proto, že tak
rodič rozhodl. Domácnost udržují velmi čistou, je vyzdobena soškami, obrazy, náboženství
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je pro Romy důležité. Mnohem méně však Romové pečují o prostředí za dveřmi bytu
(Bodnárová a kol., 2009, s. 56-57).
Říčan (1998, s. 107-108) uvádí, že se oproti minulosti vztahy v rodině, včetně postoje
k dětem, proměnily. Zatímco před padesáti lety se romské rodiny velmi bránily umístění
jejich dětí do dětských domovů, pokud by otec připustil prostituci své dcery, byl by
vyobcován z komunity, v současné době je výše uvedené možné a také časté: podle autora
představují romské děti 60 % všech obyvatel dětských domovů. Romské děti často vyrůstají
na ulici, jejich čeština je chudá, což vede ke špatnému prospěchu ve škole, ke vzdělávání
nejsou ani děti v rodinách příliš vedeny. Dle autora jsou hodnoty dnešních Romů spojeny
především s konzumem.
Co se týče vietnamského etnika, v České republice žije přibližně 60 tisíc Vietnamců.
Vietnamci jsou na celém území České republiky zastoupeni rovnoměrně, více jich je
ve větších městech. Většina Vietnamců přichází do Česka za účelem výdělku, plánují se
po určité době vrátit do své země, což se i děje, jiná je však situace u dětí. Většina
vietnamských dětí v Česku studuje, nezřídka ani příliš nezná svůj rodný jazyk. Studijní
výsledky Vietnamců bývají velmi dobré. Považují se většinou za Vietnamce, ve Vietnamu
však žít nechtějí, uvažují případně o pobytu v zemích Západní Evropy (Bodnárová a kol.,
2009, s. 107).
Ukrajinská kultura vyrůstá z křesťanských tradic, je v ní patrný ruský vliv. Ukrajinci jsou
pracovití, mohou být i více hluční než Češi. Většinou přicházejí Ukrajinci do České
republiky za prací, nezřídka bez dětí. Jedná se často o osoby vysokoškolsky vzdělané,
které však působí na dělnických pozicích. Je pro ně důležitá úcta k tradicím a slušnému
chování, umí trpělivě naslouchat, nevynáší příkré a ukvapené soudy (Kutnohorská, 2013,
s. 115-116). Ukrajinská rodina je podle Bodnárové a kol. (2009, s. 91) patriarchální, otec má
v rodině hlavní slovo a zabezpečuje ji materiálně. Žena se stará o domácnost. Úcta je
prokazována starším členům rodiny, o které se děti následně starají. Pro muže může být
obtížné jednat s ženou úřednicí, neboť ve společnosti je prokazován respekt především
mužům, kteří také zastávají důležité společenské pozice.
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3.3 Výchovně-vzdělávací přístup k dětem odlišného etnika
Pokud se vrátíme k postavení Romů ve společnosti, za pozornost stojí, že podle Havlíka
(2009, s. 88), který shrnuje výsledky dílčích výzkumů zaměřených na postoj většinové
populace vůči Romům, přibližně 87 % populace zaujímá vůči Romům odmítavý postoj,
69 % populace považuje soužití obou kultur v České republice za problematické.
V okamžiku, kdy je romské dítě přemístěno do dětského domova, nejen že se musí vyrovnat
se ztrátou zázemí a blízkých osob, ale pravděpodobně jej brzy čeká i nutnost vyrovnat se
s vykořeněním z vlastní kultury. Sekyt (2003, s. 435-436) uvádí, že se romské děti,
které vyrůstaly v dětských domovech, nemohou často do svých rodin vrátit, neboť jim chybí
romství. Dítě v rodině přebírá kulturní vzorce, výchova v romské rodině je podle autora
výchovou k romství. V dětském domově romské dítě nemá možnost svoji kulturu přirozeně
poznávat. Navíc podle autora dochází nezřídka k tomu, že romské dítě získá v dětském
domově (resp. ve škole) vyšší vzdělání, než je pro Romy běžné, a i za tuto skutečnost může
být daný jedinec z komunity (rodu) vyčleněn, neboť není příliš podporován osobní vzestup
jedince, protože to zároveň znamená snížení solidarity vůči rodině či času tráveného s ní.
Je tedy úkolem dětských domovů nejen děti vychovávat, zajišťovat uspokojení jejich
základních i vyšších potřeb, ale též vést děti k rozvoji vlastní identity, včetně identity
etnické. K tomu slouží mimo jiné tzv. multikulturní výchova. Tu definuje Tichá (2009,
s. 105) jako výchovu přispívající k soužití více kultur v jedné společnosti. Vede k tomu,
že jedinec rozumí odlišnostem mezi lidmi pocházejících z různých kultur, přijímá je, vnímá
je jako přínosné pro něj samotného i celou společnost. Otevírá tak podle autorky cestu nejen
k různým způsobům života, ale i k odlišnému myšlení.
Způsob realizace multikulturní výchovy v dětském domově může být taktéž rozmanitý.
Podle Pelcové (2009, s. 125-127) lze dětem nabízet vhodné publikace, upozorňovat je
na zajímavé články apod. Také na internetu lze dohledat mnoho webových stránek určených
pro děti a dospívající, které představují multikulturalismus způsobem přiměřeným věku
dítěte.
Beránková a Mrázová (2008, s. 7) doporučují společně s dětmi hledat, co mají společného
s příslušníky jiných etnik, ale i to, čím se odlišují, přičemž vždy by dítěte mělo být
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zdůrazňováno, že tato odlišnost neznamená nedostatek. Nikdy by se nemělo stávat, že je dítě
vyloučeno z nějaké aktivity jen proto, že je jiného etnika.
Zcela jistě by měly mít v dětských domovech všechny děti možnost mít ve svém pokoji
např. předměty, které jsou spjaty s jejich kulturou, mají pro ně specifický význam, možné je
i dekorování společného prostoru tak, aby v něm byly zastoupeny prvky různých kultur.
Payne (2014, s. 379) uvádí, že v dětských domovech lze např. slavit různé kulturní svátky
typické pro určitou kulturu, přičemž oslav by se měly zúčastnit všechny děti. Aby však
takové jednání mělo smysl, je nutné dětem vysvětlit, proč tyto svátky daná kultura slaví, jaký
význam svátek má apod. Děti, které k dané kultuře přináleží, mohou přispět svými poznatky
a zkušenostmi.
M. Ďord, jeden ze zakladatelů organizace Vteřina poté, která se zaměřuje na zlepšení
životních podmínek dětí z dětských domovů, sám Rom, který v dětském domovu vyrůstal,
v rozhovoru uvádí, že v dětských domovech se rasismus výrazněji neobjevuje, což ovšem
neznamená, že se děti svým původem v dětských domovech nezabývají. Podle Ďorďi je však
nemožné v dnešních dětských domovech rozvíjet vztah dětí k jejich kultuře, etnickou
identitu, neboť v dětských domovech probíhá kolektivní výchova, která je navíc výchovou
majoritní společnosti, výchovou k hodnotám majoritní společnosti. Podle Ďorďi tak „děti
jakéhokoliv etnika, které se do ústavu dostanou, v nich nemají moc možností identifikace,
jelikož to jsou velmi izolovaná a izolující místa.“ (Houdek, 2017).
Pěstounka a ředitelka dětského domova Potštejn K. Süsserová potvrzuje, že k dětem
romským či jiného etnika nepřistupovala odlišně než k dětem majoritní společnosti. Je však
podle ní otázkou, zda např. rodiče těchto dětí byli rádi, že jsou jejich potomci vychováváni
někým, kdo je „gadžo“. Podle Süsserové romské děti nepřicházejí do dětských domovů
citově deprivované, bývají velmi šikovné a kreativní. Výchova je však v těchto zařízeních
omezená, často i proto, že do dětských domovů přicházejí děti starší, velmi často ve věku
15 a více let (Navrátil, 2012).
Podle Vančákové (2011, s. 20-21) by neměla být ve výchově dětí odlišného etnika
opomíjena problematika možné diskriminace. Prvním krokem, jak se tomu bránit, je nejprve
dobré seznámení dítěte s jeho etnikem, což se týká jazyka, historie, tradic, kultury, umění
apod. Důležité je, aby si i vychovatel uvědomil, jaké postoje sám vůči různým kulturám
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zaujímá, jak se chová v kontaktu s příslušníky různých etnik. Následně je nutné dětem
zprostředkovat skutečnost, že mnoho lidí zaujímá vůči odlišnostem negativní postoje, děti
je potřeba učit se bránit nevhodnému chování. Pokud je to možné, děti by také měly
navštěvovat muzea či kulturní akce pořádané kulturou, k níž patří, resp. těchto akcí se mohou
zúčastňovat všechny děti z dětského domova.
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4

Popis výzkumného šetření

Čtvrtá kapitola práce popisuje realizované výzkumné šetření, které bylo koncipováno jako
smíšené. Nejprve je uveden výzkumný problém, cíl výzkumu a výzkumné otázky. Dále je
charakterizována metodologie výzkumu a též výzkumný soubor. V závěru kapitoly
podáváme přehled zjištěných výsledků, přičemž nejprve jsou prezentována data získaná
dotazníkovým šetřením, na což navazuje prezentace výsledků získaných analýzou
rozhovorů.

4.1 Výzkumný problém, cíl výzkumu, výzkumné otázky a výzkumné
předpoklady
Výzkumný problém zněl: Jaké jsou sociální vztahy mezi dětmi v dětských domovech?
Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou v dětských domovech rozvíjeny sociální vztahy
mezi dětmi, jak děti tyto vztahy hodnotí a jakým způsobem je v dětském domově
přistupováno k rozvoji etnické identity u dětí z odlišných kultur, než je kultura majoritní.
Od stanoveného cíle výzkumu byly odvozeny následující výzkumné otázky (VO):
VO1: Jaký je sociální kontakt mezi dětmi z dětských domovů?
VO2: Jak přistupují vychovatelé k rozvoji sociálních vztahů mezi dětmi?
VO3: Jak je v dětském domově zastoupena multikulturní výchova?
Odpovědi na první dvě výzkumné otázky poskytly výsledky dotazníkového šetření, jehož
respondenty byly děti z vybraného dětského domova. Třetí výzkumná otázka byly
formulována s ohledem na zapojení vychovatelů daného dětského domova do výzkumu.
Původně bylo naším záměrem zkoumat tuto problematiku též na vzorku dětí z dětského
domova, avšak vzhledem k zajištění etiky výzkumu jsme nakonec přistoupili ke zjišťování
těchto údajů od vychovatelů, neboť pro samotné děti by dotazování na tuto oblast nemuselo
být příjemné. Dotazníkové šetření neumožňuje navázání užšího kontaktu s respondenty.
Pokud by tedy zvolené otázky vyvolávaly v dětech negativní pocity, nebylo by možné
vhodně intervenovat.
Dále jsme formulovaly tři výzkumné předpoklady (VP):
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VP1: Děti mají v dětském domově nejblíže svým sourozencům.
Kritéria naplnění: u otázky č. 1 bude nejčastěji respondenty uváděn sourozenec, u otázek
č. 3 a 7 bude nejčastěji respondenty volena možnost odpovědi „a) sourozenec“.
Při formulaci tohoto výzkumného předpokladu jsme vycházeli ze zjištění Matějkové (2010,
s. 47), která k témuž závěru dospěla ve své bakalářské práci, v níž pomocí kvalitativního
šetření vedla s deseti dětmi z vybraného dětského domova rozhovory. Většina těchto
respondentů uváděla, že si se svými sourozenci, kteří taktéž společně s danými dětmi
v dětském domově pobývají, rozumí více než s ostatními dětmi, k sourozencům také mají
bližší vztah než k ostatním dětem.
VP2: Děti v dětském domově mají bližší vztah k dětem v dětském domově než k dětem
mimo dětský domov.
Kritéria naplnění: u otázky č. 1 bude respondenty nejčastěji uváděna možnost „a)“, otázka
č. 3: většina respondentů zvolí možnosti „a)“, „b“ nebo „c“, u otázek č. 4, 8 a 9 bude většina
respondentů volit nejčastěji možnosti „a“ a „b“, u otázky č. 5 bude nejčastěji volena možnost
„a) v dětském domově“
Inspirací k formulaci tohoto výzkumného předpokladu byla opět bakalářská práce
Matějkové (2010, s. 49), která zjistila, že většinou mají oslovené děti bližší vztah k dětem
v dětském domově než k dětem mimo dětský domov, přičemž příčinou je podle autorky
skutečnost, že „děti spolu tráví více času a často mají i podobný osud.“
VP3: Vychovatelé přistupují k rozvoji sociálních vztahů mezi dětmi nedostatečně.
Výzkumný předpoklad bude naplněn, pokud většina respondentů uvede u otázek č. 12, 13
a 15 nesouhlasnou odpověď.
Dušková, Hofshneiderová a Holoubková (2016, s. 30) uvádějí, že byť je povinností
vychovatelů hovořit s dětmi o mnoha tématech, která jsou důležitá pro jejich osobnostní
vývoj, což platí např. i pro oblast intimních vztahů, ne vždy se tak skutečně děje
a vychovatelé nezřídka brání navazování a rozvoji bližších sociálních vztahů, ne vždy jsou
také dětem v dětských domovech dostatečně k dispozici v případě, že děti mají potřebu
porozumět často složitým sociálním vztahům, do nichž vstupují, nebo o které usilují.
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4.2 Metodologie výzkumu
Jak již bylo uváděno, výzkum byl koncipován jako smíšený. Kvantitativní výzkum
(dotazníkové šetření) byl proveden na vzorku dětí z vybraného dětského domova,
s tamějšími vychovateli byly vedeny polostrukturované rozhovory (kvalitativní výzkum).
Reichel (2009, s. 40-41) vysvětluje, že zatímco v kvantitativním výzkumu pracuje
výzkumník s numerickými daty, jejich sběr a analýza probíhá poměrně rychle,
přičemž k analýze kvantitativních dat se užívají statistické metody, v kvalitativním výzkumu
se nepracuje s měřitelnými charakteristikami, údaje se získávají hlubším a delším kontaktem
s terénem, získávání údajů je značně nestandardizované, přičemž jejich analýza probíhá
průběžně, a to již při jejich sběru. V kvantitativním výzkumu jsou zkoumány předpokládané
vztahy, jsou identifikovány nové vztahy, lze vytvářet nové hypotézy. Rozdíl spočívá
i v počtu objektů, které tvoří výzkumný soubor: v kvantitativním výzkumu dochází
ke zkoumání několika aspektů u mnoha objektů, v kvalitativním výzkumu je podrobeno
zkoumání pouze několik málo objektů, u nichž je však sledováno mnoho aspektů jevů, které
jsou předmětem výzkumu. Zobecnění výsledků je podle autora u kvantitativního výzkumu
možné a očekávané, u kvalitativního výzkumu je generalizace zjištěných výsledků
problematická.
Každý typ výzkumu má tedy své výhody i nevýhody, jejich kombinací jsme měli možnost
některé limity daných výzkumných designů eliminovat, především nám však volba
smíšeného výzkumu umožnila širší zmapování sledovaného problému, včetně hlubšího
vhledu do problematiky sociálních vztahů dětí v dětském domově.
Metodou výzkumu bylo dotazování, technikami výzkumu byl dotazník vlastní konstrukce
(jeho znění je uvedeno v příloze práce č. 1) a dále polostrukturovaný rozhovor (schéma
rozhovoru je uvedeno v příloze práce č. 2). Před vlastním výzkumným šetřením byl nejprve
proveden předvýzkum, který dle Dismana (2011, s. 122) umožňuje otestovat zkoumaný
nástroj, tedy v našem případě sestrojený dotazník a schéma rozhovoru.
Předvýzkum byl proveden na vzorku 2 dětí z dětského domova (jiného, než v němž byl
proveden výzkum – autorka práce využila předchozích kontaktů získaných v rámci své praxe
v dětském domově) a 1 vychovatele. Na základě jejich zpětné vazby byly v dotazníku
změněny formulace některých otázek, a to tak, aby užitá terminologie byla srozumitelnější
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pro respondenty, v případě rozhovoru bylo pozměněno pořadí některých otázek a odstraněny
byly otázky, prostřednictvím nichž byly získávány duplicitní údaje. Osoby, které se
předvýzkumu zúčastnily, nebyly dále zahrnuty do výzkumného souboru.
Výzkum probíhal v období od 5. 3. 2018 – 5. 4. 2018, a to ve vybraném dětském domově ve
Středočeském kraji (výběr byl příležitostný). Vzhledem k tomu, že se jedná o dětské
respondenty, kteří navíc o sobě v dotaznících uváděli také informace osobnějšího rázu,
neuvádíme přesný název dětského domova, v němž výzkum probíhal. Naším záměrem bylo
dodržet etiku výzkumu – kromě zachování anonymity respondentů, která jim byla přislíbena
již v úvodním setkání, jsme dodrželi i další zásady spojené s tímto aspektem výzkumu: od
všech respondentů byl získán ústní informovaný souhlas s účastí ve výzkumu, respondenti
byli seznámeni s jeho cílem i průběhem, kdykoliv mohli svoji účast ve výzkumu ukončit,
čehož však nevyužil žádný z respondentů.
Po volbě dětského domova byl jeho ředitel požádán telefonicky o možnost provedení
výzkumu v zařízení. Po získání souhlasu byl smluven termín osobní schůzky, na které již
byl projednán další postup výzkumného šetření. Řediteli dětského domova byly předány
dotazníky, a to v počtu 80 kusů. V předem smluveném termínu byly vyplněné dotazníky
vyzvednuty. Vráceno bylo 50 plně vyplněných dotazníků, návratnost dotazníků tak činila
62,5 %. Na úvodní schůzce s ředitelem dětského domova byl také smluven termín pro vedení
rozhovorů. Ty se konaly přímo v dětském domově, v nerušené místnosti. Každý rozhovor
probíhal přibližně 30-45 minut, nahráván byl na diktafon a následně přepsán do programu
Microsoft Office, Word. Nahrávky rozhovorů i jejich přepisy jsou bezpečně uschovány
u autorky práce. Se zveřejním přepisu rozhovoru souhlasila pouze jedna vychovatelka
(proband č. 2), v příloze práce č. 3 je tedy uveden přepis rozhovoru s tímto probandem. Data
získaná dotazníkovým šetřením byla přepsána do programu Microsoft Office, Excel.
K analýze dat z dotazníkového šetření byla užita popisná statistika. U každé otázky
v dotazníku byla zjišťována absolutní a relativní četnost odpovědí, k prezentaci
analyzovaných dat byly využity grafy. V případě otázek otevřených jsme užili k analýze dat
metodu vytváření trsů. Miovský (2006, s. 221) vysvětluje, že tato metoda slouží
ke kategorizaci výroků do skupin. Trsy vznikají na základě vzájemného překryvu
či podobnosti, společným znakem může být překryv tematický, prostorový, časový apod.
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V našem výzkumu byly výroky respondentů řazeny k trsům na základě tematického
překryvu a dále jsme opět určovali u každého takto vzniklého trsu relativní a absolutní
četnost odpovědí, které k danému trsu byly přiřazeny.
Data získaná z rozhovorů byla zpracována pomocí zakotvené teorie, ovšem pouze s využitím
první fáze kódování, které představuje kódování otevřené. Strauss, Corbinová (1999, s. 4350) uvádějí, že při využití otevřeného kódování výzkumník provádí rozbor vět, které člení
na menší fragmenty. Dále probíhá seskupování těchto fragmentů do větších celků –
kategorií, které jsou členěny na podkategorie. U každé podkategorie lze určit i její vlastnosti,
případně dimenze. Kategorie, stejně jako podkategorie, vlastnosti, jsou označeny názvy,
které by měly vystihovat jev jimi zastoupený.
Prostřednictvím otevřeného kódování zakotvené teorie jsme tak měli možnost identifikovat
hlavní témata, která v souvislosti se sociálními vztahy v dětském domově, se zřetelem
k problematice multikulturalismu, vystupují do popředí. Naším záměrem nebylo v tomto
ohledu tvořit novou teorii, proto nebylo přistoupeno k dalším fázím kódování.

4.3 Charakteristika výzkumného souboru
Výzkumný soubor tvořený dětmi z vybraného dětského domova tvořilo celkem
50 respondentů. Převažovali chlapci, kterých bylo 27 (54 %), zatímco dívek bylo 23 (46 %).
Charakteristika tohoto výzkumného souboru dle věku respondentů je uvedena v grafu 1.
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Graf 1: Věk respondentů
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20; 40 %

16-19 let

Zdroj: Autorka práce

Jak je z grafu 1 zřejmé, nejpočetněji byli ve výzkumném souboru zastoupeny děti ve věku
13-15 let, kterých bylo 23 (46 %). Nejméně bylo v tomto výzkumném souboru respondentů
ve věku 16-19 let (jednalo se o 7 (14 %) respondentů).
Dále bylo v rámci identifikačních otázek uvedených na začátku dotazníku zjišťováno,
zda mají respondenti sourozence. 41 (82 %) respondentů uvedlo, že ano, 9 (18 %)
respondentů uvedlo, že sourozence nemá.
Dotazovali jsme se též, jak se respondentů daří navazovat vztahy s vrstevníky. Přehled
odpovědí na tuto identifikační otázku je uveden v grafu 2.
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Graf 2: Schopnost respondentů navazovat vztahy
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Zdroj: Autorka práce

Většina respondentů uváděla, že se jim daří navazovat vztahy s vrstevníky,
přičemž 17 (34 %) respondentů zvolilo možnost „a) Velmi dobře“, 19 (38 %) respondentů
zvolilo variantu „b) Dobře“. Pouze 2 (4 %) respondenti uvedli, že se jim „vůbec“ nedaří
navazovat vztahy s vrstevníky.
Respondenti měli také uvést, zda se přátelí i s opačným pohlavím, přičemž volili z možností
„a) Ano“ a „b) Ne. Celkem 40 (80 %) dotazovaných dětí odpovědělo, že se kamarádí
i s opačným pohlavím, zápornou odpověď uvedlo 10 (20 %) respondentů.
Dotazovali jsme se také, kolik „opravdu dobrých“ kamarádů respondenti mají. Zjištěné
výsledky jsou uvedeny v grafu 3.
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Graf 3: Počet kamarádů respondentů
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Zdroj: Autorka práce

Jak je z grafu 3 zřejmé, nejvíce respondentů (konkrétně 15 (30 %) respondentů) uvedlo,
že má 3-5 „opravdových“ kamarádů. 12 (24 %) respondentů má 2 „opravdové“ kamarády,
7 (14 %) respondentů má pouze jednoho „opravdového“ kamaráda.
6 (12 %) respondentů má 6-10 „opravdových“ kamarádů a dalších 10 (20 %) má
„opravdových“ kamarádů 11 a více (respondenti uváděli konkrétní čísla, 1 (2 %) respondent
uvedl, že má 55 „opravdových“ kamarádů, což bylo nejvyšší uvedené číslo respondenty).
Co se týče výzkumného souboru tvořeného vychovateli dětského domova, jeho
charakteristika je podána v tabulce 1.

Tabulka 1: Charakteristika probandů

Proband Pohlaví
Žena
P1
Žena
P2
Žena
P3
Žena
P4
Žena
P5
Žena
P6
Žena
P7
Žena
P8

Věk
38
35
54
42
51
48
37
44

Délka praxe
7 let
4 roky
15 let
13 let
8 let
9 let
5 let
11 let

Zdroj: Autorka práce
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Jak je z tabulky 1 zřejmé, všichni probandi byly ženského pohlaví. Nejstarší proband měl
54 let, nejmladší 35. Délku praxe v dětském domově mají probandi minimálně v délce 4 let
(proband č. 2), nejdelší délku praxe v dětském domově uvedl proband č. 3 (15 let).

4.4 Výsledky výzkumu
V následující podkapitole prezentujeme výsledky výzkumu, přičemž nejprve jsou uvedeny
výsledky získané dotazníkovým šetřením, na které navazuje uvedení výsledků získaných
analýzou polostrukturovaných rozhovorů.

4.4.1 Výsledky dotazníkového šetření
Výsledky dotazníkového šetření prezentujeme v pořadí, v jakém byly v dotazníku
uspořádány dílčí položky. V případě, že respondenti mohli volit z více než dvou možností,
výsledky jsou prezentovány graficky, s doplněním slovního komentáře.
Otázka č. 1: Máš v dětském domově jednoho nejlepšího kamaráda?
Většina respondentů (konkrétně 36 (72 %) respondentů) uvedla, že v dětském domově má
nejlepšího kamaráda, nesouhlasnou odpověď podalo 14 (28 %) respondentů.
Respondenti, kteří zvolili odpověď „a) Ano“, byli také v rámci této otázky vyzváni, aby svoji
odpověď doplnili – měli uvést, o koho se jedná (např. zda je jejich nejlepším kamarádem
sourozenec, zda tento kamarád pochází ze stejné rodinky apod.).
4 (11 %) respondentů uvedlo, že je jejich nejlepším kamarádem v dětském domově bratr,
1 (3 %) respondent uvedl, že se jedná o sestru, 1 (3 %) respondent odpověděl, že se jedná
o dva bratry. 18 (50 %) respondentů uvedlo, že je jejich nejlepší kamarád ze stejné rodinky,
18 (50 %) respondentů naopak uvedlo, že jejich nejlepší kamarád pochází z jiné rodinky
či skupiny.
Otázka č. 2: Máš v dětském domově sourozence?
U této otázky volili respondenti opět pouze ze dvou možných odpovědí. 29 (58 %)
respondentů má v dětském domově sourozence, 21 (42 %) respondentů nikoliv.
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Otázka č. 3: S kým nejčastěji trávíš svůj volný čas?
Přestože byli respondenti v úvodu dotazníku informováni o tom, že u každé dotazníkové
položky mají volit pouze jednu odpověď, většinou respondenti uváděli více nabízených
možností. Celkem 17 respondentů uvedlo, že tráví nejčastěji svůj volný čas s někým ze své
rodinky (odpověď tvořila 24 % ze všech uvedených odpovědí). Stejný počet respondentů
(16) odpovídal, že svůj volný čas tráví nejčastěji s někým z jiné rodinky, či se sourozencem
(každá z těchto odpovědí představovala 23 % ze všech uvedených odpovědí).

Graf 4: Otázka č. 3
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Zdroj: Autorka práce

14 respondentů nejčastěji tráví svůj volný čas s dětmi mimo dětský domov, 5 respondentů
preferuje čas strávený o samotě, 3 respondenti zvolili možnost „f) Jiné“ – 2 respondenti
uváděli, že svůj volný čas nejčastěji tráví s přítelkyní/přítelem, 1 respondent uvedl
„fotbalový klub“.

Otázka č. 4: Jak si rozumíš s dětmi z dětského domova?
Většina respondentů si s ostatními dětmi z dětského domova rozumí, přičemž 22 (44 %)
respondentů si s nimi rozumí „velmi dobře“. Odpověď „c) Moc ne“ uvedlo 15 (30 %)
respondentů, odpověď „d) Vůbec ne“ 1 (2 %) respondent.

42

Graf 5: Otázka č. 4
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Zdroj: Autorka práce

Respondenti mohli svoji odpověď doplnit, čehož využilo jen 8 (16 %) respondentů. Jejich
odpovědi byly následující: „Jsem jiný než oni, mám záliby počítačové, ale oni furt chodí ven
(já je nechápu)“, „jsou jiní než já“, „jsou to moji nejlepší přátelé“, „jsou tu hlavně velké
děti“, „pořád se s někým hádám“, „protože si všichni o sobě moc myslí a nesnáším falešné
lidi“, „s holkama moc nevycházím“, „známe se dlouho“.

Otázka č. 5: Kde máš nejvíc kamarádů?
Nejčastěji respondenti uváděli, že mají nejvíce kamarádů ve škole i v dětském domově –
odpověď uvedlo 19 (38 %) respondentů. 16 (32 %) respondentů má nejvíce kamarádů
ve škole, 13 (26 %) respondentů naopak v dětském domově. 2 (4 %) respondenti uvedli,
že mají nejvíce kamarádů v místě svého původního bydliště.
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Graf 6: Otázka č. 5
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Zdroj: Autorka práce

Otázka č. 6: Co s dětmi z dětského domova ve svém volném čase děláš?
Tato otázka byla otevřená. Metodou vytváření trsů bylo identifikováno celkem 6 trsů, jejichž
název i zastoupení odpovědí, které je tvořily, jsou uvedeny v grafu 7. Respondenti opět
uváděli více možných odpovědí.
Nejpočetněji byl zastoupen trs „Hraji si“, který představoval 30 % všech možných odpovědí.
Respondenti uváděli, že s ostatními dětmi v dětském domově hrají počítačové hry, poker,
s panenkami, luští křížovky. 27 % dalších odpovědí představoval trs „Sportuji“ – ze sportů
byl nejčastěji zmiňován fotbal, případně ping pong, skateboard, jízda na kole. Trs „Jiné
činnosti“ tvořil 20 % všech uvedených odpovědí. Do tohoto trsu byly zařazeny činnosti jako
vaření, výměna oblečení či make-upu, čtení, poslouchání hudby. 4 respondenti uváděli,
že s dětmi z dětského domova společně téměř nic nebo vůbec nic nedělají.
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Graf 7: Otázka č. 6
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Zdroj: Autorka práce

Otázka č. 7: Když tě něco trápí, komu se nejčastěji svěříš?
I když měli respondenti uvést opět pouze jednu odpověď z nabízených možností, někteří
respondenti uváděli více možných odpovědí. Nejčastěji respondenti uváděli, že se v případě,
kdy je něco trápí, svěřují vychovateli – odpověď uvedlo 24 respondentů, tato varianta tvořila
36 % ze všech uvedených odpovědí.

Graf 8: Otázka č. 7
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11 respondentů se nejčastěji svěří kamarádovi v dětském domově, 10 respondentů
sourozenci, 7 respondentů rodiči a taktéž 7 respondentů kamarádovi ve škole. 1 respondent
zvolil možnost „h) Jiné“, přičemž uvedl, že se nesvěřuje nikomu. Žádný z respondentů
neuvedl možnost „g) Někomu, koho znám jen z internetu“.

Otázka č. 8: Pomáhají si děti v dětském domově?
Jak je z grafu 9 zřejmé, s výrokem většina respondentů souhlasila. Odpověď „a) Určitě ano“
uvedlo 12 (24 %) respondentů, odpověď „b) Spíše ano“ zvolilo 22 (44 %) respondentů.
4 (8 %) respondenti uvedli možnost „d) Určitě ne“.

Graf 9: Otázka č. 8
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Otázka č. 9: Dá se na děti z dětského domova spolehnout, když potřebuješ pomoci?
Polovina respondentů se domnívá, že se dá na děti z dětského domova v případě potřeby
pomoci spolehnout, přičemž odpověď „a) Určitě ano“ uvedlo 12 (24 %) respondentů. Více
než čtvrtina respondentů (konkrétně 13 (26 %) respondentů) se však domnívá, že se na děti
z dětského domova „spíše“ spolehnout nelze. 10 (20 %) respondentů zvolilo odpověď
„e) Jen na někoho“.
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Graf 10: Otázka č. 9
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Otázka č. 10: Co dělají vychovatelé pro to, aby vztahy mezi dětmi v dětském domově byly
dobré?
Tato otázka byla opět otevřená. Přehled identifikovaných trsů je uveden v grafu 11.
Respondenti ve svých odpovědích zmiňovali více různých forem chování či vztahování se
vychovatelů k dětem, které tak bylo možné přiřadit do více trsů. Nejčastěji respondenti, a to
s různými obměnami, uváděli, že si s nimi vychovatelé povídají – daný trs tvořil 29 % všech
uvedených odpovědí. Dále respondenti uváděli, že se o ně vychovatelé starají (28 %).
Zmiňováno bylo též, že vychovatelé dětem radí, pomáhají (21 %), podnikají s nimi výlety,
hrají hry (15 %), mají respondenty rádi (7 %).
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Graf 11: Otázka č. 10
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Uvádíme též některé výroky respondentů, z nichž více vyplývá, jakou roli v tomto ohledu
vychovatelé pro děti mají:
•

„Fungujeme jako rodina, vytváří pro nás rodinné prostředí.“

•

„Hlídají nás, abychom nedělali kraviny.“

•

„Komunity, kde probíráme, co se nám líbí nebo nelíbí.“

•

„Snaží se co nejvíce nás pochopit.“

•

„Snaží se nám domluvit a přemluvit k lepšímu chování mezi dětmi.“

•

„Snaží se nám domluvit jen to dobré, a my to pochopíme, někteří.“

•

„Snaží se, abychom měli vše a pomůžou nám.“

•

„Snaží se, abychom si pomáhali navzájem a kamarádili se.“

•

„Snaží se, abychom spolu vycházeli jako rodina.“

•

„Starají se o nás jako rodiče.“

Otázka č. 11: Jak se vychovatelé zapojují do konfliktů, které mezi dětmi v dětském domově
vznikají?
Většina respondentů (konkrétně 29 (58 %) respondentů) uvedlo, že se vychovatelé zapojují
do případných konfliktů hodně, přičemž respondenti tento přístup vítají. 5 (10 %)
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respondentů se domnívá, že se vychovatelé zapojují do konfliktů hodně, a to do té míry, že je
to až zbytečné.
Graf 12: Otázka č.11
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Pouze 1 (2 %) respondent se domnívá, že se vychovatelé v této oblasti neangažují vůbec
nebo skoro vůbec.

Otázka č. 12: Učí tě vychovatelé tomu, jak se máš chovat mezi dětmi, dospělými?
U této otázky mohli respondenti volit ze čtyřech možných odpovědí, avšak poslední dvě
varianty odpovědí („c) Spíše ne“ a „d) Určitě ne“) nezvolil žádný z respondentů. 41 (82 %)
respondentů zvolilo možnost „a) Určitě ano“, 9 (18 %) respondentů uvedlo variantu
„b) Spíše ano“.

Otázka č. 13: Mají podle tebe vychovatelé stejný přístup ke všem dětem z rodinky, v níž jsi?
Odpovědi respondentů jsou uvedeny v grafu č. 13.
Jak je z grafu zřejmé, většina respondentů uvedla kladnou odpověď. Nejčastěji volili
respondenti možnost „a) Určitě ano“ – uvedlo ji 21 (42 %) respondentů.
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15 (30 %) respondentů se domnívá, že vychovatelé „spíše“ nepřistupují ke všem dětem
z rodinky stejně, 1 (2 %) respondent zvolil odpověď „d) Určitě ne“.

Graf 13: Otázka č. 13
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Otázka č. 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)?
Většina respondentů uváděla, že vychovatelé nebrání dětem z dětských domovů,
aby vstupovaly do milostných vztahů. Podle 28 (56 %) respondentů je však zapotřebí
dodržovat stanovená pravidla, 1 (2 %) respondent uvedl, že o této skutečnosti vychovatel
s dítětem hovoří. 5 (10 %) respondentů se domnívá, že vychovatelé brání dětem,
aby navazovaly milostné vztahy, dalších 16 (32 %) respondentů zvolilo možnost
„d) Nevím“.
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Graf 14: Otázka č. 14
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Otázka č. 15: Vychovatel je vstřícný, pokud s ním chce dítě probírat svoje vztahy
s kamarády, někým z dětského domova, s přítelem/přítelkyní apod.
S výjimkou 1 respondenta se všichni ostatní domnívají, že je vychovatel vstřícný, projeví-li
dítě z dětského domova zájem probrat s ním své vztahy s kamarády, někým z dětského
domova apod. 34 (68 %) respondentů s výrokem „určitě“ souhlasilo, dalších 15 (30 %)
respondentů zvolilo možnost „b) Spíše ano“. Žádný z respondentů nezvolil variantu
odpovědi „c) Spíše ne“.

Graf 15: Otázka č. 15
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4.4.2 Výsledky analýzy rozhovorů
Jak již bylo uváděno v kapitole 4.2, data získaná prostřednictvím polostrukturovaných
rozhovorů byla analyzována pomocí otevřeného kódování zakotvené teorie. Touto analýzou
byly vytvořeny dvě hlavní kategorie, dále členěné na podkategorie a jejich vlastnosti.
V kapitole nejprve podáváme stručný přehled obsahu vytvořené kategorie, a to formou
tabulky, a dále v textu detailněji popisujeme obsah daných kódů, včetně některých přímých
výroků probandů, které ilustrují praxi v dětském domově, týkající se rozvoje sociability dětí
z dětského domova a možností rozvíjet etnickou identitu u dětí z dětského domova.
První kategorie byla nazvána Dítě z dětského domova v síti sociálních vztahů. Její obsah je
uveden v tabulce 2.

Tabulka 2: Kategorie č. 1

Dítě z dětského domova v síti sociálních vztahů
Hloubka emočního prožívání
Emocionalita dítěte
Emoční reakce na podněty
Zájem o etnicitu
Etnicita dítěte
Etnicita ve vztazích
Zdroj: Autorka práce

Kategorii tvoří dvě podkategorie, a to Emocionalita dítěte a Etnicita dítěte. U každé
z podkategorií jsme dále určili její vlastnosti.
Co se týče emocionality dětí z dětského domova, probandi se shodovali v názoru, že se tyto
děti liší oproti dětem z velké části rodin v tom, že jsou „citově ploché“ (P1). To pochopitelně
také ovlivňuje jak vztahy dětí, tak i možnosti výchovného působení ze strany vychovatelů.
Podle probanda č. 4 je právě tato skutečnost příčinou, proč dochází mezi dětmi v dětském
domově „často ke konfliktům“.
Tyto děti podle probandů mnohdy složitosti mezilidských vztahů nerozumějí, mají osobní
zkušenost s tím, že pro ně mohou být ohrožující, nebezpečné, navazují tedy vztahy spíše
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povrchní, které mají podle probanda č. 5 sloužit především k saturaci jejich potřeba zájmů:
„Děti většinou používají účelové chování, vše jen ve svůj prospěch. Velmi rychle se
mezi sebou učí nezdravému a agresivnímu chování.“
Konfliktnost těchto dětí podle probandů pramení nejen z jejich nezkušenosti v oblasti
mezilidských vztahů (či špatné zkušenosti), ale též z toho, že jsou mnohdy tyto děti
impulzivní, „často rychleji jednají, než přemýšlejí“ (P7). Tím, že vztahům příliš nerozumí,
mnohé podněty interpretují jako ohrožující jejich integritu, a násilné či obecně negativní,
odmítavé chování je pak spíše obranou než útokem.
Podle probanda č. 4 většinou nemají děti v dětském domově „opravdové kamarády“, což
však neznamená, že mezi dětmi neprobíhá častý a intenzivní kontakt.
Probandi také často uváděli, že v souvislosti s rozvojem emocionality a sociability dětí
z dětského domova lze považovat za negativní prostředí dětského domova, jeho možnosti,
a to v tom smyslu, že je tento dětský domov větší, je v něm více rodinných skupin, navíc se
rodinné skupiny vyznačují značnou heterogenitou. Proband č. 7 označil život v dětském
domově za „život v tlupě“. V dětském domově, v němž výzkum probíhal, žije podle tohoto
probanda mnoho dětí, věkové rozpětí je široké. Nově příchozí děti se pochopitelně musí
na nové prostředí adaptovat, avšak tato adaptace má často podobu napodobování
nevhodného chování či osvojování si nevhodného (tj. také agresivního) chování, které
umožňuje získat ve skupině dobré postavení – s možností kontroly ostatních dětí, využívání
jiných dětí, zajištění bezpečného postavení ve skupině.
V tomto je tedy podle probandů dětský domov specifický. Oproti rodinám žijí děti
ve skupinách a je zcela přirozené, že v nich probíhá boj o žádoucí pozici ve skupině.
Nicméně toto prostředí podle probandů přirozené není a jak bude dále v textu uváděno,
aby bylo možné vhodně na sociální vztahy dětí působit, je dle probandů zapotřebí, aby tyto
děti měly co nejčetnější a nejintenzivnější kontakt s vnějším prostředím, vstupovaly
do přirozených vztahů mimo dětský domov, což je však závislé na finančních prostředcích,
které nejsou k dispozici v takové míře, jak by bylo zapotřebí.
Vrátíme-li se k problematice agresivity ve vztazích mezi dětmi v dětském domově,
podle probanda č. 8 lze uvažovat i o dalších příčinách: „kolektivní fungování dětského
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domova: větší rivalita mezi dětmi, méně prostoru pro individuálnější potřeby a jejich
sycení.“
Specifika vztahů dětí z dětského domova jsou tedy dána nejen individuálními zkušenostmi
dětí a jejich schopnostmi, ale vliv na ně má i prostředí dětského domova, přičemž tento vliv
je poměrně výrazný a vychovatel tak má omezené možnosti, jak na děti v tomto ohledu
působit.
Osobnost vychovatele v dětském domově a jeho možnosti působení na osobnost dětí
představuje druhou identifikovanou kategorii, k níž byly přiřazeny dvě podkategorie, a to
Role vychovatele a Edukace multikulturalismu. Určené vlastnosti podkategorií jsou uvedeny
v tabulce 3.

Tabulka 3: Kategorie č. 2

Vychovatel dětského domova
Vychovatel jako průvodce
Role vychovatele
Vychovatel jako mediátor
Vychovatel jako utěšitel
Možnosti vychovatele
Edukace
multikulturalismu
Způsob edukace
Zdroj: Autorka práce

Vychovatel v dětském domově podle probandů zaujímá mnoho rolí, přičemž z hlediska
působení na sociální vztahy dětí se jedná zejména o roli průvodce (mezilidskými vztahy),
mediátora (v případě řešení konfliktů) a utěšitele (v případě osobních témat dětí).
Způsoby, jakými vychovatelů působí na rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi, především
však na porozumění složitosti mezilidských vztahů, představují diskuse, činnostní učení, hra,
dramatizace, vychovatelé se též snaží jít dětem příkladem. Probandi uváděli, že pro děti
vymýšlejí různé sociálně-výchovné hry (P1: „Snažíme se rozvíjet osobnost dítěte pomocí
her, každý dítě dostane nějakou určitou roli, a mají občas za úkol se do ní vcítit.“), důležité
jsou i pravidelné aktivity zacílené na tuto oblast (P8: „hodnocení uběhlého týdne, plánování.
Děti učíme formulovat vlastní názor.“).
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Děti jsou vedeny k samostatnému životu, samostatnému řešení různých situací, pokud se
mezi dětmi objevují konflikty, vychovatel nejprve dává prostor dětem k tomu, aby samy
hledaly řešení, učily se tedy zcela přirozeně osvojovat si a rozvíjet sociální dovednosti,
včetně schopnosti komunikace, řešení problémů, rozvoje asertivity, prosociálního chování,
a zasahuje teprve v okamžiku, kdy si děti nejsou schopny vhodně poradit. Co se týče edukace
dětí v konfliktu, probandi uváděli, že vedou děti k nalezení dohody, smíru, ale i tomu,
aby děti porozuměly příčině problému a dle ní následně volily vhodnější strategie k řešení
problému či jednání v dané situaci.
V souvislosti s tím ovšem probandi opět zdůrazňovali, že by děti potřebovaly být více
v běžném prostředí, tj. zapojovat se do společenského dění v okolí, místní komunitě,
navštěvovat zájmové kroužky apod.
Jako problematická se ovšem jeví určitá stigmatizace vyplývající z toho, kde tyto děti
vyrůstají. Většinou probandi uváděli, že přímo v dětském domově nemají mezi sebou děti
příliš mnoho konfliktů, avšak mimo dětský domov musí nezřídka čelit posměškům,
konfliktům, ale i šikaně (několika probandy byl zmiňován případ šikany dítěte ve škole,
v jednom případě pomohla intervence ze strany školy, ve druhém případě bylo nutné přeřadit
žáka na jinou školu. Příčinou šikany byly etnicita dítěte).
Nevhodné však je i samotné prostředí dětského domova: „Bylo by lepší, aby byly dětské
domovy maximálně po dvou skupinách a menší počet dětí na rodinkách. Přístup vychovatele
by byl individuálnější a děti by se od sebe neučily negativnímu chování.“ (P5), P8: „Menší
a izolované rodinné skupiny, stačilo by pět až šest dětí, přístup vychovatele by byl
individuálnější.“, roli má tedy podle probanda č. 5 i absence rodiny.
Vychovatelé se v rámci edukace v oblasti sociální zaměřují i na vztah dítěte k sobě samému:
„Brát sebe sama takového jaký je, respektovat sebe, ale i druhé. Ohlížet se na své potřeby,
ale i potřeby ostatních. Pomáhat si navzájem.“ (P2). Důraz je podle probanda č. 1 kladen
i na toleranci a pochopení vůči druhým osobám.
S tím souvisí i téma etnicity či multikulturalismu. V dětském domově podle probandů bývají
děti různého etnika, což s sebou přináší nutnost porozumět této problematice, ale i naučit se
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vycházet s dětmi z jiných kultur, národností. Podle probandů však v tomto ohledu v dětském
domově konflikty nevznikají.
Dětský domov je podle probandů místem, v němž se mohou děti učit toleranci, pochopení
odlišnostem (P5: „Jsou zvyklé, že se v dětských domovech setkávají různé kultury a etnika.“).
Děti, které přicházejí do dětského domova s nízkou či žádnou znalostí češtiny, si ji v tomto
prostředí dokáží rychle osvojit. Vychovatelům se dle jejich mínění daří i přes přítomnost
více etnik v dětském domově vytvořit v něm takové prostředí, v němž se mohou všechny
děti, bez rozdílu své národnosti, cítit dobře.
Podle probandů však děti příliš nejeví příliš velký zájem o téma etnicity, pokud ano, mají
možnost poznávat více svoji kulturu, rozvíjet etnickou identitu. Jsou k tomu také vedeni
vychovateli (P2: „Zaměřit se na jeho zvyky, kulturu a vše co se ho týká. Seznámit s tím ostatní
děti a mluvit o dané kultuře.“). Ke způsobům, jak se děti seznamují s jinými kulturami
či vlastním etnikem, je více. Kromě rozhovorů a besed na toto téma se jedná např. o četné
využívání médií (děti prostřednictvím médií komunikují s příslušníky různých kultur,
s rodinnými příslušníky, seznamují se s hudbou či dalšími uměleckými díly spjatými
s různými kulturami a národnostmi), probíhá také vzájemné setkávání dětských domovů.
Pokud má dítě zájem slavit různé zvyky své kultury, možnost má, není však většinou
využívána.
Přímo v dětských domovech nevznikají konflikty kvůli etnické či kulturní odlišnosti,
pokud se tak děje, jedná se o výjimečné případy (P1: „V krizových situacích nadávky,
které ale nesměřují na jejich etnikum, ale spíše nadávky do jejich rodičů a rodin, to nejvíce
řešíme. Ale nestalo se, že bychom řešili, že to daný dítě je diskriminováno vzhledem k jeho
etnické společnosti, spíše je vylučováno z kolektivu dětí, kdy se neumí sjednotit do kolektivu
dětí.“). Jak však již bylo uváděno, oslovení vychovatelé se setkali se šikanou dítěte kvůli
jeho etnicitě (P2: „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.“).
Vychovatelé tedy využívají různých možností, jak děti edukovat v oblasti multikulturalismu,
uvědomují si význam této problematiky (P6: „Snažíme se dítěti zachovávat jeho etnickou
identitu.“), nicméně samotné děti o toto téma nejeví velký zájem. Byť je dětský domov
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specifickým místem, v mnohém odlišným od rodinného prostředí, z hlediska chápání
odlišností kultur a národností je prostředím, v němž se děti zcela přirozeně učí rozumět
rozdílům, které tak vnímají jako běžné a nestávají se příčinou konfliktů v sociálních
vztazích.

4.4.3 Verifikace výzkumných předpokladů
První výzkumný předpoklad zněl: Děti mají v dětském domově nejblíže svým sourozencům.
Přestože většina respondentů má v dětském domově sourozence, za nejlepšího kamaráda jej
označilo 6 (17 %). Předpokládali jsme, že nejčastěji bude respondenty uváděn právě
sourozenec, toto kritérium tedy nebylo naplněno, stejně jako další dvě kritéria: očekávali
jsme, že nejčastěji tráví svůj volný čas respondenti právě se svým sourozencem
či sourozenci, avšak nejčastěji respondenti tráví svůj volný čas s někým ze své rodinky (tuto
odpověď uvedlo 24 % respondentů, sourozence uvedlo 23 % respondentů). Dále jsme
předpokládali, že když dítě v dětském domově něco trápí, svěří se nejčastěji svému
sourozenci. Takto však činí pouze 15 % respondentů, nejčastěji se respondenti svěřují
vychovateli (tuto variantu zvolilo 36 % respondentů).
Výzkumný předpoklad č. 1 tedy potvrzen nebyl.
Druhý výzkumný předpoklad zněl: Děti v dětském domově mají bližší vztah k dětem
v dětském domově než k dětem mimo dětský domov.
Předpokládali jsme, že u otázky č. 1 (Máš v dětském domově jednoho nejlepšího kamaráda?)
budou nejčastěji respondenti odpovídat, že ano. Celkem 72 % respondentů uvedlo,
že v dětském domově má nejlepšího kamaráda, toto kritérium tedy bylo naplněno.
Dále jsme se domnívali, že respondenti nejčastěji tráví svůj volný čas s dětmi z dětského
domova. Svůj volný čas tráví 24 % respondentů nejčastěji s někým z vlastní rodinky, shodně
23 % respondentů uvádělo, že svůj volný čas tráví nejčastěji se sourozencem, nebo s někým
z jiné rodinky. Toto kritérium tedy bylo také naplněno.
Další kritérium se týkalo převažujících odpovědí „a“ či „b“ (tj. souhlasných odpovědí,
či v případě otázky č. 4 volba možností „velmi dobře“ nebo „dobře“) u otázek č. 4 (Jak si

57

rozumíš s dětmi z dětského domova?), 8 (Pomáhají si děti v dětském domově?) a 9 (Dá se
na děti z dětského domova spolehnout, když potřebuješ pomoci?).
Většina

respondentů

uváděla

kladnou

odpověď

u

otázky č.

4

(jednalo

se

o 68 % respondentů), u otázky č. 8 (opět 68 % respondentů), souhlasnou odpověď u otázky
č. 9 podalo 50 % respondentů. Protože 50 % není většina respondentů, toto kritérium
nepovažujeme za naplněné.
Předpokládali jsme také, že u otázky č. 5 (Kde máš nejvíc kamarádů) budou nejčastěji
respondenti odpovídat, že v dětském domově. Tuto odpověď však zvolilo pouze
26 % respondentů. 32 % respondentů odpovídalo, že má nejvíce kamarádů ve škole, 38 %
respondentů odpovídalo, že ve škole i v dětském domově. Přímo variantu „a) v dětském
domově“, jejíž nejčastější volba byla posledním kritériem k naplnění výzkumného
předpokladu č. 2, tedy nevolili respondenti nejčastěji, tedy ani toto kritérium naplněno
nebylo.
Můžeme tedy konstatovat, že druhý výzkumný předpoklad potvrzen nebyl.
Formulace třetího výzkumného předpokladu byla následující: Vychovatelé přistupují
k rozvoji sociálních vztahů mezi dětmi nedostatečně. Aby byl tento výzkumný předpoklad
naplněn, stanovili jsme, že většina respondentů uvede u otázek č. 12 (Učí tě vychovatelé
tomu, jak se máš chovat mezi dětmi, dospělými?), 13 (Mají podle tebe vychovatelé stejný
přístup ke všem dětem z rodinky, v níž jsi?) a 15 (Vychovatel je vstřícný, pokud s ním chce
dítě probírat svoje vztahy s kamarády, někým z dětského domova, přítelem/přítelkyní apod.)
nesouhlasnou odpověď.
Na otázku č. 12 uvedla většina respondentů (resp. všichni respondenti, tj. 100 %
respondentů) souhlasnou odpověď, podobně jako na otázku č. 13 (68 % respondentů s tímto
výrokem souhlasilo) a otázku č. 15 (98 % respondentů). Kritéria stanovená k naplnění třetího
výzkumného předpokladu tedy naplněna nebylo, což vedlo k tomu, že ani třetí výzkumný
předpoklad nebyl potvrzen.
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5

Diskuse

Ve výše popsaném výzkumu jsme zkoumali rozvoj sociálních vztahů dětí v dětském domově
a edukaci těchto dětí v oblasti multikulturalismu.
První výzkumnou otázkou bylo zjišťováno, jaký je sociální kontakt mezi dětmi z dětských
domovů. Výsledky získané dotazníkovým šetřením, kterého se zúčastnily děti z dětského
domova, se do určité míry lišily se zjištěními získanými z polostrukturovaných rozhovorů
vedených s vychovateli téhož dětského domova. Podle vychovatelů jsou děti z dětských
domovů většinou citově ploché, v sociálních vztazích nejsou příliš zdatné, mezilidské vztahy
jim slouží především k osobnímu zisku. Dle těchto probandů tak děti v dětských domovech
většinou nemají žádné opravdové kamarády. Tato zjištění jsou v souladu s výsledky
výzkumu Bauerové, Křivohlavého (1970, in Langmeier, Matějček, 2011, s. 295),
kteří srovnávali projevy chování 20 chlapců ve věku 14-15 let žijících v prvním případě
ve výchovném ústavu, ve druhém případě v rodině. Děti z výchovného ústavu byly mnohem
méně často schopné kooperace, oproti dětem z rodin byly také výrazněji egoistické.
Pochopitelně výchovný ústav není totéž, co dětský domov, nicméně lze předpokládat, že děti
z dětských domovů neměly k dispozici v rodině, pokud v ní zpočátku vyrůstaly, vhodné
vzory k nápodobě, absence bezpečného pečovatele mohla vést k rozvoji strategie chování
v mezilidských vztazích, vyznačující se potřebou zejména prosazovat své zájmy z důvodu
„přežití“.
Samotné děti z dětského domova však většinou uváděly, že v zařízení opravdové kamarády
mají. Přestože má většina respondentů v dětském domově sourozence, ten nebývá vždy
nejlepším kamarádem dětí a taktéž většina dětí tráví nejčastěji svůj volný čas s někým jiným,
než je sourozenec v dětském domově, nicméně děti z dětského domova jsou respondenty
preferovány jako kamarádi pro volný čas, na rozdíl od dětí mimo dětský domov. V rámci
prvního výzkumného předpokladu jsme se domnívali, že to budou právě sourozenci
respondentů, k nimiž mají respondenti v rámci sociálních vztahů nejblíže, avšak tento
výzkumný předpoklad potvrzen nebyl.
Necelá třetina respondentů si nerozumí s dalšími dětmi z dětského domova, což však může
být dáno skutečností, že se nejedná o dětský domov rodinného typu. V zařízení je více
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rodinek, velký počet dětí, a to různého věku, což je dle vychovatelů nevýhodou z hlediska
navazování vztahů, ale i edukace dětí v této oblasti, včetně edukace v problematice
multikulturalismu. Velký počet dětí také znesnadňuje individuální práci vychovatelů
s dětmi, možnost intenzivněji pracovat s rodinkou je taktéž limitována, v tomto případě však
skutečností, že se ocitají v úzkém kontaktu děti různého věku.
Byť si ne všechny děti v dětském domově rozumí, celkově hodnotili respondenti vztahy
s ostatními dětmi v dětském domově kladně – většina respondentů soudí, že si děti
v dětském domově pomáhají, dá se na ně spolehnout v případě potřeby pomoci. Přesto
na základě stanovených kritérií nebyl potvrzen výzkumný předpoklad č. 2, že děti z dětského
domova mají blíže k dětem v dětském domově než k dětem mimo dětský domov.
Při zpětném hodnocení lze však považovat stanovená kritéria za příliš vysoká, početná,
což vedlo k nepotvrzení druhého výzkumného předpokladu. Nicméně sami respondenti
neodpovídali nejčastěji, že mají nejvíce kamarádů v dětském domově. V tomto ohledu však
považujeme za určitý nedostatek našeho výzkumu, že jsme blíže nezkoumali, kdo je
pro respondenty kamarád, co činí z vrstevníka či jiné osoby kamarády. I s ohledem na výše
uvedené poznatky se můžeme domnívat, že děti z dětského domova nemají přísná kritéria
na kamarády, je pro ně důležitý spíše jejich počet (jeden z respondentů na dotaz, kolik má
opravdu dobrých kamarádů, uvedl číslovku 55, což není běžné, uvažujeme-li o „opravdu
dobrých kamarádech“).
Za kladné lze považovat zjištění, že náplň volného času dětí z dětského domova je poměrně
pestrá (hry, sport, rozhovory, sledování televize, poslech hudby, jiné aktivity, např. líčení
v případě dospívajících dívek), což je v souladu s tvrzením Langmeiera, Matějčka (2011,
s. 14), že dětský domov jako specifické prostředí má i své výhody, které spočívají zejména
právě v rozvíjení sociálních dovedností významných pro život. Zatímco však autoři uvádějí,
že se děti v těchto zařízeních mohou učit různým sociálním dovednostem (kooperace,
zvládání konfliktů), přičemž příležitosti k rozvoji těchto dovedností jsou dle autorů
v dětských domovech značné, podle oslovených vychovatelů je obtížné rozvíjet u dětí tyto
dovednosti, což je způsobené zejména dvěma hlavními faktory, kterými jsou specifická
emocionalita těchto dětí a omezená dostupnost prostředí, v němž jsou přirozeně formovány
sociální vztahy.
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Vychovatelé využívají různé možnosti, jak děti seznamovat s problematikou sociálních
vztahů (besedy, sociálně-výchovné činnosti, činnostní učení, diskuse, rozhovory apod.),
avšak uvědomují si, že toto prostředí není přirozené, což znesnadňuje výchovné působení
vychovatelů, ale také znemožňuje dětem naučit se vše potřebné v této oblasti.
Můžeme tedy uvažovat o kombinaci více nežádoucích faktorů zapříčiňujících limitované
možnosti optimálního působení na sociální oblast u těchto dětí z dětského domova. Za první
významnou příčinu považujeme osobní historii těchto dětí. Byť nemáme k dispozici údaje
o dětství těchto respondentů, lze předpokládat, že tyto děti byly v rodinách zanedbávané,
případně týrané. DePanfilis (2006, in Pemová, Ptáček, 2016, s. 122) uvádí, že jsou
u zanedbávaných dětí často pozorovány specifické projevy chování, k nimž patří např. touha
po pozornosti dospělé osoby, úzkostnost, narušené sociální vztahy, špatné navazování
sociálních kontaktů, nedostatečná sebekontrola, poruchy chování či sklon k agresivitě.
Mnohé z těchto projevů jsou dle vychovatelů přítomny také u dětí, o nichž tito vychovatelé
pečují (jedná se zejména o agresivitu, sebestřednost ve vztazích, nedostatečnou sebekontrolu
a obtížnost v navazování a udržování sociálních vztahů), což vede k tomu, že tyto děti nejen
že nejsou schopny vhodně vstupovat do mezilidských vztahů, ale jejich specifické chování
jim přináší negativní zkušenost s chováním druhých (agresivita či sebestřednost vyvolává
konflikty, odmítání dítěte apod.). Za druhý významný faktor lze v případě našeho výzkumu
označit příliš velký počet dětí v dětském domově, navíc různého věku. V tomto prostředí tak
chybí intimita typická pro rodinné uspořádání, navíc vychovatelé nemají možnost jednat
s dětmi individuálně v takové intenzitě, jaká by podle jejich názoru byla zapotřebí. Třetí
faktor představuje „skleníkové“ prostředí dětského domova. Vychovatelé uváděli, že by bylo
žádoucí, aby se děti více zapojovaly do života komunity, rozvíjely intenzivnější vztahy
s vrstevníky mimo dětský domov, získávaly zkušenosti o společenském dění vně dětský
domov, což je však podle vychovatelů limitováno finančními prostředky. Pokud tedy
zodpovíme druhou výzkumnou otázku, která byla zaměřena na přístup vychovatelů k rozvoji
sociálních vztahů dětí z dětského domova, lze konstatovat, že vychovatelé využívají všechny
dostupné prostředky v této oblasti, nicméně jejich možnosti jsou omezené, což má negativní
dopad na rozvoj sociálních vztahů dětí z dětských domovů.
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Nelze však tvrdit, že je role vychovatelů bezvýznamná. Pokud měli respondenti uvést, komu
se nejčastěji svěří, když je něco trápí, zmiňován byl vychovatel, kterého uvedlo 36 % dětí.
Respondenti si uvědomují, jak významní pro ně vychovatelé jsou (mají je rádi, starají se
o ně, pomáhají jim, tj. vhodně zastupují rodiče těchto dětí). Dle názoru respondentů jsou
vychovatelé spravedlivý, a to v tom smyslu, že přistupují ke všem dětem z dětského domova
stejně.
Třetí výzkumnou otázkou bylo zjišťováno, jak je v dětském domově zastoupena
multikulturní výchova, přičemž na tuto oblast jsme se ptali pouze vychovatelů. Všichni
vychovatelé se shodovali v názoru, že je multikulturní výchově věnována v dětském domově
dostatečná pozornost (děti mají možnost poznávat vlastní či jiné etnikum, jsou pořádána
setkání s jinými dětskými domovy, v dětském domově se konají besedy, dětem jsou
pouštěny filmy či hudba s danou tématikou, samy děti se taktéž mohou těmto činnostem
věnovat ve svém volném čase), nicméně děti o etnicitu, multikulturalismus nejeví příliš
velký zájem. Dle vychovatelů to může být dáno tím, že je pro děti zcela přirozené žít
společně s jinými etniky, zástupci různých kultur, tedy v dětských domovech ani většinou
nevznikají konflikty proto, že by dítě pocházelo z jiné kultury. Opačnou zkušenost však mají
vychovatelé mimo dětský domov. Již byly řešeny případy šikany dětí z dětského domova
kvůli jejich příslušnosti k odlišnému etniku, než je majoritní společnost. I když je tedy
multikulturní výchova podle probandů zastoupena v dětském domově dostatečně, nabídka
k seznamování se s tímto tématem je pro děti rozsáhlá, děti jí příliš nevyužívají. Vychovatelé
však uváděli, že by bylo vhodné nabízet dětem i jiné příležitosti k porozumění odlišnostem
různých kultur, měly by být více v kontaktu s přirozeným prostředím (výlety, zapojení se
do života místní komunity, častější účast v zájmových kroužcích apod.), k čemuž však chybí
dostatek vhodných prostředků. I v tomto případě tedy podle probandů nenabízí dětský
domov optimální podmínky pro přípravu dětí na dospělý život, včetně tématu porozumění
jiným kulturám či kultuře vlastní v případě dětí jiného etnika.
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Závěr
V bakalářské práci jsme se zabývali problematikou sociálních vztahů dětí v dětském
domově. V rámci teoretických východisek byla přiblížena hlavní témata, tedy zejména
problematika dětských domovů, blíže jsme popsali život v dětském domově, včetně
charakteristiky emocionality a sociability dětí z dětského domova, a zaměřili jsme se
i na téma multikulturalismu v souvislosti s dětským domovem.
Na teoretická východiska bylo navázáno vlastním výzkumem, jehož cílem bylo zjistit,
jak jsou v dětských domovech rozvíjeny sociální vztahy mezi dětmi, jak děti tyto vztahy
hodnotí a jakým způsobem je v dětském domově přistupováno k rozvoji etnické identity
u dětí z odlišných kultur, než je kultura majoritní. Výzkumu se zúčastnilo 50 dětí
z vybraného dětského domova a 8 vychovatelů z téhož zařízení. Dětem byl administrován
dotazník vlastní konstrukce, s vychovateli byly vedeny polostrukturované rozhovory,
které byly analyzovány pomocí otevřeného kódování zakotvené teorie.
Výzkumem bylo zjištěno, že vychovatelé dbají na rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi, sami
děti toto působení vychovatelů hodnotí kladně a vychovatelé jsou pro ně osobami, kterým
věří, které jim pomáhají a na které se děti obrací v případě potřeby (trápení, potřeby svěřit
se apod.). Podle vychovatelů jsou však tyto děti specifické – vztahy jim slouží především
k získání osobní výhody, tj. vychovatelé se nedomnívají, že jsou děti schopny navazovat
hlubší vztahy. Samy děti však na sebe nahlížejí jako na jedince mající značně rozvinutou
sociální síť, s velkým množstvím kamarádů, a to i těch „opravdových“.
První výzkumnou otázkou bylo zjišťováno, jaký je sociální kontakt mezi dětmi z dětského
domova. I když nebyl potvrzen žádný ze stanovených výzkumných předpokladů (nebylo
potvrzeno, že děti v dětském domově mají nejblíže k sourozencům, kteří s nimi v dětském
domově pobývají, dále nebylo potvrzeno, že mají děti z dětského domova nejblíže k dětem
ze zařízení oproti dětem mimo dětský domova a potvrzen nebyl ani třetí výzkumný
předpoklad, že vychovatelé přistupují k rozvoji sociálních vztahů dětí z dětského domova
nedostatečně), vztahy mezi dětmi z dětského domova jsou dle těchto dětí většinou kladné
a četné. Děti uváděly, že se mohou na děti z dětského domova spolehnout, je běžná vzájemná
spolupráce. I když většina respondentů má v dětském domově nejlepšího kamaráda, tím
nejčastěji není sourozenec. Děti z dětského domova mají k ostatním dětem ze zařízení
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blízko, nicméně mají kamarády i mimo dětský domov. Svůj volný čas nejčastěji tráví
s někým z dětského domova.
Druhou výzkumnou otázkou bylo zjišťováno, jak vychovatelé přistupují k rozvoji sociálních
vztahů dětí z dětského domova. Výzkumem bylo zjištěno, že vychovatelé využívají různých
dostupných možností (besedy, rozhovory, výlety, ale i hra, dramatizace, pochopitelně
vychovatelé se také snaží jít dětem příkladem), uvítali by však i jiné možnosti, které jim
kvůli nedostatku financí nejsou dostupné (výlety, zájmové aktivity dětí mimo dětský domov,
větší zapojení do místní komunity apod.). Vychovatelé jsou toho názoru, že tyto děti jsou
emočně ploché, vztahy využívají spíše ke svému zisku, užitku, a je tedy zapotřebí v tomto
ohledu na ně cíleně působit.
Ve třetí výzkumné otázce jsme se zaměřili na zastoupení multikulturní výchovy v dětském
domově. Vychovatelé, kteří na tuto oblast byli dotazováni, uváděli, že se snaží dětem toto
téma co nejvíce zprostředkovat, snaží se, aby děti jiného etnika mohly rozvíjet svoji etnickou
identitu, však děti o téma multikulturalismu nejeví velký zájem. Zúčastňují se sice
vzájemných setkání s jinými dětskými domovy, besed, využívána jsou média (filmy, hudba,
kontakt s příslušníky jiných etnik pomocí médií, děti mají možnost dodržovat zvyky
a tradice vlastního etnika), samy však nejsou v tomto příliš aktivní, maximálně si pustí
nějaký film či hudbu, v níž je reflektováno téma jiné kultury, etnika.
V dětském domově nedochází ke konfliktům kvůli etnicitě, avšak vychovatelé museli řešit
případy šikany dítěte jiného etnika z dětského domova ve škole. To může být zapříčiněno
nedostatečně rozvinutými sociálními kompetencemi. I s ohledem na omezené možnosti
vzdělávání dětí v této oblasti, zejména však v souvislosti s určitou nevyzrálostí těchto dětí
v sociální oblasti, což je dáno i specifickými zkušenostmi, které tyto děti získávají
(průvodcem ve světě mezilidských vztahů je jim zejména vychovatel, děti se pohybují
s výjimkou školní docházky zejména v dětském domově) by tak dle našeho názoru bylo
vhodné s dětmi na toto téma intenzivně pracovat, s cílem posílit uvědomění si některých
nedostatků, ale obecně významu sociálních vztahů a především s cílem rozvíjet u dětí
potřebné sociální kompetence. Vhodným způsobem by mohla být např. realizace skupinové
terapie v dětském domově, prostřednictvím níž lze zprostředkovat dětem náhled na to, jak
ve vztazích jednají, k čemu jejich chování vede, co lze případně změnit.
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Stanovený cíl bakalářské práce i cíl výzkumu považujeme za naplněný. Zároveň je vhodné
upozornit na skutečnost, že zjištěné výsledky výzkumu nelze generalizovat, neboť výzkum
probíhal pouze v jednom dětském domově, navíc se jednalo o dětský domov s větším počtem
dětí, rodinných skupinek, přičemž sami vychovatelé uváděli, že s ohledem na rozvoj
sociálních vztahů představuje vhodnější prostředí dětský domov rodinného typu, s menším
počtem dětí, navíc dětí věkově blízkých. Bylo by tedy přínosné realizovat obdobný výzkum
např. v dětském domově rodinného typu a zaměřit se na to, jaké sociální vztahy mají děti
v různých typech dětského domova, v čem se případně liší možnosti působení vychovatelů,
a to i v souvislosti s realizací multikulturní výchovy.
I přes tyto nedostatky však považujeme bakalářskou práci za přínosnou pro pedagogickou
praxi. Kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu nám umožnila více porozumět
tomu, jaká jsou specifika sociálních vztahů dětí z dětského domova. Děti z dětského domova
mají potřebu rozvíjet tyto vztahy, je pro ně důležité, zda mají kamarády, kolik jich mají,
avšak méně se jim daří rozvíjet vztahy kvalitní, hlubší, intimnější. Za pozitivní lze považovat
zjištění, že si vychovatelé uvědomují, v čem jsou tyto děti jiné, a ve svém výchovném
působení se zaměřují na eliminaci některých nedostatků dětí z dětského domova v rovině
sociální.
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