Tabulka č.1
1.respondent 2.respondent 3.respondent 4.respondent
1. otázkaV kolika letech
jste opustil ÚV?
2. otázka nebo
soubor otázek
3. otázka nebo
soubor otázek
4. otázka nebo
soubor otázek
5. otázka nebo
soubor otázek

……….

V 25 letech

…………..
……………
Legenda. – tabulka neukazuje konkrétní výsledky, pouze schématicky znázorňuje způsob grafického
zaznamenávání odpovědí pro následné interpretace.

Tabulka č.2
1. kategorie - opuštění úv

1.
2.

3.
4.

délka pobytu v úv
v kolika Letech
opustil úv

3 roky 3x

5 let - 4x

7let - 1x

8let - 1x

11let - 2x

14let - 2x

16 let - 1x

17let - 1x

18 l - 8x

19 l - 7x

20l - 3x

ukončení
studia s
konfliktem
se
zařízením
3x

nedostudoval,
odchod
zletilostí bez
konfliktu 3x

nedostudoval,
odchod
zletilostí s
konfliktem 4x

brzo - 5x

pozdě - 1x

neví - 1x

17l - 1x
ukončení
studia
bez
konfliktu
se
zařízením
důvod ukončení
- 10x
akorát dobrý čas na odchod 13x

9let 2x
20let 1x
25l 1x

10let 1x
25let 1x

Legenda – tabulka schématicky ukazuje počty respondentů v délce období strávené v úv a důvody odchodů z úv.

Tabulka č.3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

kontakty s
rodinou
výchova
před
umístěním
do zařízení
podíl rodiče
na výchově a
vzdělávání v
průběhu
umístění

2.kategorie modrá - osoby v životě
hnědá - vychovatelé, tm.modrá - vychovatel versus rodina, sv modrá - mimo ústav
dobré,
Konfliktní a
pravidelné
nepravidelný kontakt
alespoň s
alespoň s
alespoň se
dobré i se
bez
jedním rodičem jedním r. sourozencem kontaktů širší rodinou dobré jen s nejbližší
- 2x
- 2x
rodinou - 0x
- 5x
6x
5x
tvrdší ,
režimová
než v
zařízení - 1x

pravidla byla, ale
nebyl respekt k nim 1x

srovnatelná s
zařízením - 1x

nemožnost
odpovědi 7x

nezájem 11x

malý zájem o
výsledky 2x

zájem o
výsledky 2x

nebyl rodič
5x

srovnatelné 1x

někteří
vychovatelé
jsou
srovnatelní s
rodiči - 1x

Pěstouni
byli
pěstouni byli srovnatelní
tvrdší než
s
vychovatelé vychovateli
1x
1x

ovlivněn pouze
kamarády 1x

ovlivněn
více lidmi
6x

neovlivněn
5xlidmi

snažilo se
snažilo se asi
asi 20 % 5x 60 % 1x

rozdíly v
požadavcích
rodičů a
vychovatelů

neví, nemůže
odpovědět
8x
nevnímal,
vnímání
nikterak mne
komunikace to
mezi rodiči a nefrustrovalo
zařízením
11x
ovlivnění
ovlivněn
blízkými
pouze členy
osobami
rodiny 4x
vzory
pocit personál se
snažil nebo
jen "chodil
do práce"

co by jako
vychovatel
dělal jinak

co by jako
vychovatel
nedělal
vůbec

100% rozdíl 8x

mrzela mě
neschopnost rodičů
3x
ovlivněn pouze
vychovateli(pěstouny)
4x

bez režimu 9x

bez režimu
se znaky
týrání - 1x

nemožnost
odpovědi 6x

nemá/neměl
-14x

má/měl - 6x

snažili se 9x

nesnažili se 1x

snažili se málo
4x

nic 7x všechno 1x

více se
věnovat
být přísnější
"nerozmazlovat" dětem, více
4x
si hrát 2x

více
kamarád
méně
autorita 1x

zapojit
zkušenosti
od lidí,
kteří prošli
přes DD 1x

nenutit za
každou cenu 2x

tresty
fyzické,
zákaz
vycházek 2x

neulehčovat
život 3x

nevím 4x

nevím 3x
nic 6x
nepomlouvat
a nevynášet nedělat strukturované
info 1x
programy 1x

nepřehánět
úklidy 2x

kombinace
všeho a
co považují
hodnoty,
při výchově disciplína,
příprava na
orientace ve
za
důslednost,
život po
láska, důvěra, aby k
individuální společnosti
nejdůležitější respekt, 2x sobě byli hodní 7x
ukončení úv 3x přístup 2x
10.
3x
nevím 3x
Legenda – tabulka schématicky vyjadřuje počty respondentů v různých výchovných aktivitách a aspektech vzhledem
k vychovatelům, vzhledem vychovatelům a rodičům a k aktivitám mimo zařízení

Tabulka č.4

1.

2.

Spolupráce s
jinými org. v
přípravě na
sam.život
Dokončil
přípravu na
pov. - bavilo
ho to - je rád,
za vyučení v
daném oboru
prostor pro
vlastní
objektivní
výběr školy x
vmanipulování
do školy

3. kategorie - příprava na povolání
mohl,
spolupráce - ale
ne nikdy 3x (uvádějí
odmítl
16x
přínos)
1x

ano - ano - ano - ne - ne
ano
10x 2x

ano nevyu
ano - ne čil se
1x
7x

vmanipulován
do školy bez
svůj
vlastních
kompetentní kompetencí - neví
3.
1x
výběr - 8x
11x
50 % /
80 %
50 %
vzděl 65 %
vzdělání x
schopnosti
schopnosti
6x
ání 1x schopnosti.1x
4.
vzdělání 6x 6x
Legenda – tabulka schématicky znázorňuje počty respondentů v několika aspektech přípravy na povolání a
výběru povolání

Tabulka č.5
4.kategorie - co zařízení dalo/nedalo naučilo/nenaučilo
ano
ne
plánoval - neplánoval 9x
11x
pár týdnů asi 1rok - asi 1,5
2 roky vůbec 5x
1x
6x
roku - 1x 2x

1.

plánoval
scénář
odchodu

2.

jak dlouhá
byla
příprava na
další život 3 roky 1x

3.

největší
přínos od
zařízení

4.

nesmyslné
věci v
zařízení

celou dobu
2x

4 roky 2x

pravidelný
režim,
komunikace,
pořádek a
hospodařit, intersociální škola,
vařit 2x
chování 5x
řidičák 2x čistota 2x
není nic
zadarmo,
starat se
sám o sebe
nic 4x
2x
neví 1x
kroužky a
skupinové
programy zákaz
bez
vycházek
zájmu
a některé
nic 10x
nevím - 1x
dětí 6x
postihy 2x

co po
odchodu
všechno
chybělo - co
5.
nevím - 3x
2x
se nenaučili nic - 3x
koníčky obohatily? - Ano - ano - ano - ano - ano - ne 6.
využití dnes ano 14x ne 3x
ne 2x
dostali
dostatečné
základy pro
ne, špatný
7.
hospodaření ano - 9x
11x
Legenda – tabulka schématicky znázorňuje počty respondentů při
zařízení do následného života.

vaření 1x

umět si
všechno
opravit,
zručnost
1x

být pokorný,
přemýšlet o
nadpřirozenu
1x

komínky
ve
skříních
1x
příprava
na
reálný
život,
čtení+psaní,
samota dokončená
9x
škola 2x

nic 1x

subjektivním pohledu na přínos ústavního

Tabulka č.6

1.

2.

3.

4.

5.

5. kategorie - další vlivy na riziko bezdomovectví
problém se
dobrý,
srdcem zdravotní nikdy
nikdy
stav a vliv neovlivňoval neovlivňovalo
na život
2x
18x
na čas k
prim rodině 8x

Kde
všude
bydleli po
odchodu
z úv

počet míst
vlastní
bydlení či
pronájem

návykové tvrdé drogy
látky
1x

Dluhy
nemá 5x
život na
ulici ano a něco
dalo/vzalo to dalo 10x

1místo 4x

2 místa - 7x 3 místa 3x

4 místa
- 4x

více,
neumí
spočítat
2x

7x

měkké drogy
denně 1x

měkké
drogy
příležitostně
2x

má, z
má, ale
"hlouposti"
není to
ale zvládá 5x problém 6x
ano a něco
to vzalo 1x

ne 9x
ano sám
(zdroje
informací
internet,
kurátor,
sociální
pracovnice,
armáda
spásy,
Duha, 8x

příležitostný
alkohol,
cigarety,
káva 14x
má velký,
špatně
řešitelný
problém 3x

alkohol
zásadně hodně
1x
nic 1x
má , ale
neuvádí
důvod
1x

azylové
ano ještě s
zařízení
ne 8x
rodičem 4x
soudně
trestán,
ano 2x (1x
VTOS
7.
ne 18x
VTOS)
Legenda – tabulka schématicky vyjadřuje počty respondentů v dalších rizikových faktorech vedoucích k
bezdomovectví
6.

Dotazník
Anamnéza – věk, pohlaví, rodinné zázemí, vzdělání, zaměstnání, bydlení …
Červená – ústav+opuštění ústavu
Modrá – biologická rodina / život mimo ústav
–
vychovatelé a jejich požadavky
–
vychovatelé vs. rodina
Zelená – příprava na povolání, vzdělání
Fialová – příprava v ústavu připravili na další život
Černá – zdr.stav, ulice / další faktory ovlivňující soc. začlenění, bydlení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

jak jsi byl dlouho v úv
V kolika letech jsi opustil zařízení ústavní výchovy
Jaký byl důvod ukončení pobytu – pověz mi něco o tom
Považuješ zpětně za dobrý čas kdy jsi opustil zařízení nebo jsi odešel brzo či pozdě
Měl jsi pocit že personál v zařízení dělá svoji práci pouze mechanicky bez zájmu a nebo se snažil najít pro
tebe tu nejlepší přípravu
Spolupracoval jsi i s jinými organizacemi na přípravě na odchod – s jakými
Kde všude jsi bydlel po odchodu z úv?
Jaké byly kontakty s původní rodinou?
Jak vypadala tvoje výchova před umístění do úv
Jak moc se podíleli rodiče na další výchově a vzdělávání v průběhu umístění? – co pro ně bylo důležité ve
vztahu k Tobě.
jak se lišily nároky /požadavky vychovatelů a rodičů/pěstounů.
Jak jsi vnímal/a komunikaci mezi rodiči a zařízením? Jak jsi se v tom cítil?
Dokončil jsi přípravu na povolání – bavila tě škola – jsi rád že jsi vyučen tím čím jsi
Měl jsi dostatek prostoru na výběr dalšího vzdělávání a cítíš se dostatečně kompetentní za tento výběr
nebo máš pocit, že jsi do něho byl spíše vmanipulován
Považuješ vzdělání za důležité nebo v životě více spoléháš na své schopnosti.
Před odchodem jsi plánoval scénář svého dalšího bytí nebo jsi odešel spontánně bez většího přemýšlení
Od kolika let si myslíš že jsi se v zařízení úv připravoval na život venku – bylo to brzy nebo pozdě
Co považuješ za největší přínos pro tebe že jsi se v zařízení naučil
Co považuješ za naprosto nesmyslné – z věcí které po vás chtěli
Co ti v pozdějším životě – po odchodu z DD… chybělo a co jsi musel sám dohánět
Věnoval jsi se v zařízení nějakým koníčkům – obohatily tě – jsou ti dnes k něčemu tyto skutečnosti
Co bys dělal jako vychovatel jinak?
Co bys nedělal vůbec – jako vych.?
Co považuješ při výchově za nejdůležitější? (postupy, tresty, odměny, ….)
Jaké osoby tě ovlivnily? V jakém vztahu k tobě byly? Kdo byl tvým vzorem?
Tvůj zdravotní stav – ovlivnil bydlení?
Jak návykové látky? – ovlivnily bydlení?
Dostal jsi dostatečné základy pro hospodaření v úv?
Máš dluhy? Jaké a proč?
Strávil jsi část života na ulici? Vzpomínáš na to rád? Co ti to dalo/vzalo? (1.4)
Byl jsi někdy v nějakém azylovém zařízení? Jak jsi se o něm dozvěděl? Proč jsi šel právě tam?
Byl jsi někdy soudně trestán? Za co?
Je pro tebe v tomto tématu ještě něco důležitého, o čem jsme nemluvili, co bys k tomu chtěl/a doplnit?...

Přepis rozhovoru s respondentem pro šetření zabývající se prevencí bezdomovectví u dětí v ústavní výchově.

Respondent Jan

Jméno Jan, věk – 30let, pohlaví muž, rodinné zázemí – svobodný bez přítele-bezdětný, vzdělání – středoškolské,
zaměstnání – pracovník v soc. službách, bydlení – v práci v Diakonii

34. Tazatel: „Jak jsi byl dlouho v ústavní výchově ?“
Respondent: „20let“
Tazatel: „Šel jste přes kojeňák.“
Respondent: „Ano, úplně od malička.“
35. Tazatel: „V kolika letech jsi opustil zařízení ústavní výchovy?“
Respondent: „Ve 20ti letech.“
36. Tazatel: „Jaký byl důvod ukončení pobytu ? – Pověz mi něco o tom.“
Respondent: „V podstatě ukončení školy a odchod do života.“
Tazatel: „Bylo to v dobrým nebo ve zlým?“
Respondent: „Bylo to v dobrým.“
37. Tazatel: „Považuješ zpětně za dobrý čas kdy jsi opustil zařízení nebo jsi odešel brzo či pozdě?“
Respondent: „V těch dvaceti to bylo řekl bych velmi rozumné, v 18ti by to bylo myslím jiný,a ve 20ti to
bylo fajn.“
38. Tazatel: „Měl jsi pocit že personál v zařízení dělá svoji práci pouze mechanicky, bez zájmu nebo se snažil
najít pro tebe tu nejlepší přípravu? Nebojte se být kritický.“
Respondent: „Kdybych to měl hodit na procenta tak 75% to mělo mechanicky a 25 % se snažilo.“
Tazatel: „Takže si chodili odbouchat hodiny?“
Respondent: „Přesně tak, 75% jich chodilo do práce tak nějak naučeně a fungovali , řekl bych, strojově
spíš až po té revoluci začaly vznikat rodinné buňky, tak se to dostávalo někam jinam.“
Tazatel: „Kdybych se zeptal na poslední 3-4 roky tak by to procento bylo jaký?“
Respondent: „No já to měl docela volnější, já byl na internátu, já měl hodně volnosti, bylo to na důvěře,
ale dá se říct, že už to bylo spíš 50 na 50%.“
39. Tazatel: „Spolupracoval jsi i s jinými organizacemi na přípravě na odchod? – S jakými?“
Respondent: „Úřady práce a klasický úřady….“
Tazatel: „To jste se učil spíše z dětského domova, ne?“
Respondent: „Ne, sám.“
Tazatel: „Ale při pobytu jste z žádnou organizací nespolupracoval?“
Respondent: „Ne, spíš mi pomohli, když jsem přišel do Prahy, z Člověk v tísni, který mi nějakým
způsobem pomáhali s radami kam si zajít a podobně. Ale všechno jsem si musel zařídit sám.“
40. Tazatel: „ Kde všude jsi bydlel po odchodu z ústavní výchovy?“
Respondent: „Pronájem, azylový dům, zaměstnání.“
41. Tazatel: „Jaké byly kontakty s původní rodinou?“
Respondent: „Nějaké kontakty byly. Asi v 16ti, ale já jsem je nijak nevyhledával.“
Tazatel: „Byly ty kontakty iniciované z vaší strany nebo z jejich?“
Respondent: „Z jejich.“
42. Tazatel: „Jak vypadala tvoje výchova před umístění do ústavní výchovy ?“
Respondent – IRELEVANTNÍ
43. Tazatel: „ Jak moc se podíleli rodiče na další výchově a vzdělávání v průběhu umístění? – co pro ně bylo
důležité ve vztahu k Tobě?“
Respondent – IRELEVANTNÍ
44. Tazatel: „Jak se lišily nároky /požadavky vychovatelů a rodičů/pěstounů?“
Respondent – IRELEVANTNÍ
45. Tazatel: „Jak jsi vnímal/a komunikaci mezi rodiči a zařízením? Jak jsi se v tom cítil?“
Respondent – IRELEVANTNÍ
46. Tazatel: „Dokončil jsi přípravu na povolání – bavila tě škola – jsi rád že jsi vyučen tím čím jsi?“
Respondent: „Takhle, mě bavila, já jsem si to dost užíval v tomhle oboru:“
Tazatel: „Jaký to je?“

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Respondent : „Natěrač, lakýrník. Já byl sportovně zdatný, takže jsem i reprezentoval školu a opravdu
hodně jsem si to užíval. Klidně bych se tam vrátil.“
Tazatel: „Jste rád že jste vyučen tím čím jste?“
Respondent: „Určitě, ale nic méně to není zaměstnání, které bych v současné době dělal.“
Tazatel: „Měl jsi dostatek prostoru na výběr dalšího vzdělávání a cítíš se dostatečně kompetentní za tento
výběr nebo máš pocit, že jsi do něho byl spíše vmanipulován?“
Respondent: „Byl jsem manipulován do jiného o boru, ale já jsem si vybral tenhle obor a hlavně kvůli
tomu, abych byl co nejdále od DD a získal tu svobodu, abych se naučil nějaký ty novinky do života atd.
Takže se dá říct, že ten internát mi dal docela hodně. Nebylo to takový, jako když vychází děcka z DD,
které chodí do školy v tom městě.“
Tazatel: „Dá se tedy říct, že se cítíte plně kompetentní za výběr?“
Respondent: „Ano“
Tazatel: „Považuješ vzdělání za důležité nebo v životě více spoléháš na své schopnosti?“
Respondent: „Určitě je pro mě vzdělání důležitý a v současné době jsem si musel dodělat nějaké kurzy
abych mohl vůbec dělat tuhletu práci. I když to není práce v které jsem se vyučil. Do budoucna bych rád
zůstal v tomto oboru. Procentuálně bych chtěl tak 90% vzdělávat v tomto oboru.“
Tazatel: „Ale více budete tedy spoléhat na své schopnosti v této situaci?“
Respondent: „Ano“
Tazatel: „Před odchodem z dětského domova jsi plánoval scénář svého dalšího bytí nebo jsi odešel
spontánně bez většího přemýšlení?“
Respondent: „Úplně spontánně jsem neodešel, něco naplánovaného bylo, jenomže se to tak trochu
všechno zhatilo s tím, že začátek, vyřizování úřadů atak dále, ale ve spolupráci s člověkem v tísni se to
povedlo.“
Tazatel: „Od kolika let si myslíš že jsi se v zařízení ústavní výchovy připravoval na život venku – bylo to
brzy nebo pozdě.“
Respondent: „Tak od těch 16ti let, řekl bych, ale nás bylo ve skupině 15 kdežto dne j je jich max. 8.“
Tazatel: „Takže teoreticky jste nad tím přemýšlel 4 roky a prakticky vzato?“
Respondent: „Prakticky vzato, až po odchodu.“
Tazatel: „Takže 0 z 0 pojde?“
Respondent: „Jo já jsem nad tím přemýšlel, ale jak se furt něco dělo tak vlastně nic.“
Tazatel : „Co považuješ za největší přínos pro tebe že jsi se v zařízení ústavní výchovy naučil?“
Respondent: „Určitě že jsem se naučil komunikovat s lidmi. Patřím mezi lidi, kteří se snaží pořád mluvit,
takže se snažím neustále se zlepšovat v komunikaci. Aby to mělo nějaký řád, aby to nebylo plácání. Moc
mi to pomohlo později na úřadech i na té škole. Nějaké vystupování, které jsem získal od těch dospělých.“
Tazatel: „Co považuješ za naprosto nesmyslné – z věcí které po vás chtěli?“
Respondent: „Nesmyslné byly programy, nucené programy, to bylo naprosto šílený.“
Tazatel: „Příklad?“
Respondent: „My jsme chtěli ven , jít hrát fotbal, ale teď koukáme na pohádku a pak budeme malovat
princeznu. Takovýhle extrémy. Jako, že děvčata chtěj, tak všichni musejí.“
Tazatel: „Co ti v pozdějším životě – po odchodu z DD… chybělo a co jsi musel sám dohánět?“
Respondent: „Toho bylo (smích), určitě blízká osoba, na kterou bych se mohl obrátit. Přicházelo to
postupně, je to těžký, úřady špatné vyřizování. Místo, abych tam šel jednou, tak jsem tam šel 5x. A když
jsem přišel třeba po 5tý a úřednice se už naštvala a řekla mi, že jsem úplně blbej tak potom přišlo to, že
jsem řekl já jsem blbej a neodejdu od tud dokud mi neporadíte. To zlepšilo moji komunikaci, být ráznější
v kontaktu s úřady, nebát se jich.“
Tazatel: „Takže zkrácená odpověď by byla komunikace s úřady?“
Respondent: „Tak, přesně tak.“
Tazatel: „Věnoval jsi se v zařízení nějakým koníčkům – obohatily tě – jsou ti dnes k něčemu tyto
skutečnosti.“
Respondent: „Hodně spíš sportu fotbal, hokejbal a pak takový věci jako, já měl hrozně rád tábory, mě
lákala příroda. V pozdějším věku jsem hodně jezdil jako praktikant. Takže tam jsem se vyřádil, podílel se
na nějakých strukturách programu.“
Tazatel: „Obohatilo tě to?“
Respondent: „Určitě, hlavně ty tábory mě posunuly dopředu, kdy jsem zjistil, že bych se chtěl věnovat
nějaké takovéto práci.“
Tazatel: „Tím mi odpovídáte na zbytek otázky, co vám to dává dnes?“
Respondent: „Práci s lidmi.“
Tazatel : „Co bys dělal jako vychovatel jinak?“
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Respondent: „To nevím, těžko říct, asi bych změnil některé věci, přístup k dětem, když jsou v nějaký
určitý krizi, není jim dobře mají smutek po rodičích. Těžko říct. Je to velice individuální a myslím, že teď
se to zlepšuje.“
Tazatel : „Co bys nedělal vůbec – jako vychovatel?“
Respondent: „Nedělal bych ty strukturovaný programy, preferoval bych ten individuální přístup. Ale
vidím, že se to zlepšuje, protože se snažím jezdit do těch dětských domovů, spolupracoval jsem i v rámci
spolupráce s Terezou Maxovou.“
Tazatel: „Co považuješ při výchově za nejdůležitější? (postupy, tresty, odměny, ….)“
Respondent: „Individuální přístup, lepší fyzický kontakt. Co považuji za dobrý, že se ukazuje ten mužský
element ve výchově, což dříve nebývalo, už proto, aby ty kluci nebyly poněkud holčičího typu.“
Tazatel: „Jaké osoby tě ovlivnily? V jakém vztahu k tobě byly? Kdo byl tvým vzorem?“
Respondent: „Těch bylo hodně, lidi se kterými se stýkám, lidi se kterými pracuju. Pak spousta lidí
Z Terezy Maxové z Člověka v tísni. Lidi z dětských domovů. Pořád mě někdo ovlivňuje, pořád mě to
někam posouvá.“
Tazatel: „Vzor?“
Respondent: „Můj vzor bylo spousta hokejistů, Robert Reichel, Robert Lang. Já chtěl hrozně hrát hokej,
ale nebylo mi to umožněno, protože je to strašně drahý sport. Byl to spíš můj sen.“
Tazatel: „Dnes nějaké vzory?“
Respondent: „Dnes spíš spoléhám na sebe a pracuji sám na sebe, spíš koukám a říkám si: „tohle je
dobrý to si z něho vezmu“ a tak.“
Tazatel: „Myslíte, že to může děti posouvat někam dopředu, když budou mít vzory?“
Respondent: „Já myslím, že určitě, že to někteří i tak ukazují.“
Tazatel: „Tvůj zdravotní stav – ovlivnil bydlení?“
Respondent: „Dobrý, nikdy mi nezasahoval do bydlení – života“
Tazatel: „Jak návykové látky? – ovlivnily bydlení?“
Respondent: „Kouřím cigarety.“
Tazatel: „Dostal jsi dostatečné základy pro hospodaření v ústavní výchově?“
Respondent: „Moc ne.“
Tazatel: „Trápil jste se z uspořádáním rozpočtu?“
Respondent: „Svým způsobem jo, tam má člověk jen malé kapesné a teprve po odchodu má větší obnos a
má pocit, že má dost peněz, jenomže člověk neměl ponětí o tom co kolik stojí pak utrácel a utrácel a
najednou zjistil, že posledních 14 dní nemá nic. Že nevychází do měsíce. Tam se člověk učí, že ty peníze
musí rozprostřít úplně jinak.“
Tazatel: „ Máš dluhy? Jaké a proč?“
Respondent: „Splácím.“
Tazatel: „Řeknete mi jaké?“
Respondent: „Mám půjčku na rekonstrukci a zařízení mého bytečku tady a teď mám před sebou tuším
dvě poslední splátky.“
Tazatel: „Strávil jsi část života na ulici? Vzpomínáš na to rád? Co ti to dalo/vzalo?“
Respondent: „2 dny po vojně.“
Tazatel: „Vzpomínáš na to rád?“
Respondent: „Bylo to něco zajímavého, kdy člověk může popřemýšlet a buď jít jednoduchou cestou a
nebo tou těžší a začít na sobě pracovat a zůstat na tý ulici. Já jsem si vybral ti těžší a hlavně tu
správnou.“
Tazatel: „To jste mi vzal z úst další otázku co vám to dalo/vzalo?“
Respondent: „Věděl jsem, že takhle žít nechci. Pokud mi to něco vzalo, tak určitě v dobrým.“
Tazatel: „Byl jsi někdy v nějakém azylovém zařízení? Jak jsi se o něm dozvěděl? Proč jsi šel právě tam?“
Respondent: „Ano, v naději ve Vršovicích.“
Tazatel: „Jak jsi se o tom dozvěděl?“
Respondent: „Ve spolupráci s člověkem v tísni.“
Tazatel: „Proč právě tam?“
Respondent: „Já šel do Prahy, že těch možností bude víc a na internetu jsem našel právě tuhle
organizaci, která se zajímala klienty z dětských domovů a dále oni se zabývají romskou komunitou, takže
jsem si říkal, že to jsou dvě věci, které by mohli být pro mě výhodné.“
Tazatel: „Byl jsi někdy soudně trestán? Za co?“
Respondent: „Ne.“
Tazatel : „Je pro tebe v tomto tématu ještě něco důležitého, o čem jsme nemluvili, co bys k tomu chtěl/a
doplnit?...vzkázat?“

Respondent: „Já myslím, že ty otázky byl poskládaný docela dobře. Spíš vzkázat, aby se nebáli a šli za
svou správnou dobrou cestou. Lidi, kteří jsou dobří tu jsou, jenom je najít. Nebát se nálepkování (róm,
dětský domov). To je to důležitý – nebát se.“

Přepis rozhovoru s respondentem pro šetření zabývající se prevencí bezdomovectví u dětí v ústavní výchově.
Respondent Petra
Jméno Petra, věk – 25let, pohlaví žena, rodinné zázemí – svobodná s přítelem-bezdětná, vzdělání – maturita,
pracuje jako prodavačka v obchodním domě, prodává hodinky, bydlení – státní byt

67. Tazatel: „Jak jsi byl dlouho v ústavní výchově ?“
Respondent: – 7 let
Tazatel: „Od kolika let do kolika?“
Respondent: „Od 13.let do 20ti let.“
68. Tazatel: „V kolika letech jsi opustil zařízení ústavní výchovy?“
Respondent: „Ve 20ti letech.“
69. Tazatel: „Jaký byl důvod ukončení pobytu ? – Pověz mi něco o tom.“
Respondent: „Dodělala jsem školu, ale měla jsem tam zůstat, protože jsme přemýšleli jestli nemám jít na
vejšku, ale pak se mi stala taková věc, že mi tam ukradli telefon a já jsem to trošku „rozstřílela“ a udělala
takovej „bordel“ až jsem byla vyloučená.“
Tazatel: „Takže důvod byl trošičku „šprajc“ a problémy?“
Respondent: „Ano“
Tazatel: „Takže jsi se rozešla v dobrém nebo se to už nikdy neurovnalo?“
Respondent: „Už se to nikdy neurovnalo, teda byla jsem se tam podívat, ale bylo to takový, že jsme se o
tom už ani nebavili. Ono to bylo takový divný, když jsem zavolala tenkrát ty policajty, tak to bylo takový že
jim nikomu nevěřím.“
70. Tazatel: „Považuješ zpětně za dobrý čas kdy jsi opustil zařízení nebo jsi odešel brzo či pozdě?“
Respondent: „Tak akorát“
Tazatel: „Nelituješ, že jsi nezůstala na tu vejšku?“
Respondent: „Občas nad tím přemýšlím, asi jo měla jsem do toho jít, ale už se s tím nedá nic dělat.“
71. Tazatel: „Měla jsi pocit že personál v zařízení dělá svoji práci pouze mechanicky, bez zájmu nebo se
snažil najít pro tebe tu nejlepší přípravu? Nebojte se být kritický.“
Respondent: „Já bych řekla jak kdo.“
Tazatel: „Můžeš to trochu rozebrat?“
Respondent: „Paní Novotná, tu jsme měli dýl na skupině, ta do toho dávala srdce, ale jiný to brali, že
chodí do tý práce a nějak, nevím jak to popsat, prostě z nich člověk necítí, že by měli nějaký další důvod
proč tam chodí.“
Tazatel: „Prostě si tam chodí odbouchat hodiny?“
Respondent: „Ano“
Tazatel : „Uměla by jsi v procentech vyjádřit kolik lidí z kolika to tak dělalo?“
Respondent: „20% se snažilo, tedy 1 z 5.“
72. Tazatel: „Spolupracoval jsi i s jinými organizacemi na přípravě na odchod? – S jakými?“
Respondent: „Ne“
Tazatel: „A chodili jste třeba na úřady práce apod.“
Respondent: „Ne, vůbec ne“
Tazatel: „Takže jste šli trošičku neposkvrněni do světa“
Respondent: „Trošičku jo.“
73. Tazatel: „ Kde všude jsi bydlel po odchodu z ústavní výchovy?“
Respondent: „Bydlela jsem u svého 82 letého dědy, tam jsem bydlela asi týden. Pak jsem šla do Prahy,
tam jsem bydlela 4 nebo 5 dní u kamarádky a pak jsem bydlela u babičky asi týden. Pak jsem byla na
sociálce,kde jsem vlastně zažádala o byt, že nemám kam jít a oni mi zařídili, že jsem šla na ubytovnu a oni
mi ji zaplatili, ale musela jsem si najít práci\a pak jsem teda pracovala a propustili kamarádku a stou
jsme si pronajmuli byt a pak jsem teda zažádala o státní byt , to mi poradili na sociálce a asi po roce a
půl jsem dostala ten sociální byt a teď v něm bydlím.“
Tazatel: „To se tě asi ujala nějaká osvícená paní?“
Respondent: „Ne osvícený pán.“ (smích)
Tazatel: „Mám pocit, že jsi šla dost neposkvrněná do života, že to bydlení nebylo vůbec zpracované?“
Respondent: „No to ne a ještě když jsem měla odejít a nastoupit do domu na půl cesty tak mi tři dny
předtím volali, že nemají místo, že si tam prostě vzali někoho jiného, kdo to potřeboval víc, takže já jsem
najednou neměla kam jít a nikoho to nezajímalo.“

Tazatel: „Byla jsi na ně hodně naštvaná?“
Respondent: „Byla jsem hodně naštvaná a odnesli to ti lidi na té sociálce, který mi vlastně chudáci nejvíc
pomohli.“
74. Tazatel: „Jaké byly kontakty s původní rodinou?“
Respondent: „Máma mi volala, když byla opilá, jinak moc ne.“
Tazatel: „Nezajímali se, nespolupracovali s ústavem?“
Respondent: „Jak pořád pila tak mě to prostě nebavilo.“
Tazatel: „A dneska komunikuješ s mámou nebo jste úplně od sebe?“
Respondent: „Ne, maminka před týdnem umřela.“
Tazatel: „Tak to se omlouvám?“
Respondent: „V pořádku.“
75. Tazatel: „Jak vypadala tvoje výchova před umístění do ústavní výchovy ?“
Respondent: „No tak většinou jsem si musela všechno obstarávat sama, protože máma byla pořád opilá,
prostě se nijak nezajímala, neměla jsem žádný režim, nikdy mi neudělala do školy svačinu. Prostě žádná
výchova.“
Tazatel: „Co otec, toho jsi nikdy nepoznala?“
Respondent: „Poznala, oni spolu bydleli do mých osmi let a pak se rozešli a můj táta bydlel za Prahou
takže jsme se moc nepotkali.“
Tazatel: „Ani později?“
Respondent: „Ne“
76. Tazatel: „ Jak moc se podíleli rodiče na další výchově a vzdělávání v průběhu umístění? – co pro ně bylo
důležité ve vztahu k Tobě?“
Respondent: „Nepodíleli.“
77. Tazatel: „Jak se lišily nároky /požadavky vychovatelů a rodičů/pěstounů?“
Respondent: „Stoprocentně odlišné, starali se jen vychovatelé než ty rodiče.“
Tazatel: „Dá se říct, že mantinely a korekce jsi poprvé poznala až v ústavní výchově?“
Respondent: „Jo, i když máma byla přísná, když byla střízlivá, ale nikdy si to neuměla zkorigovat.
Jednou přísná a pak naprosto puťu ňuňu (nedůsledná). Jako holka jsem to vůbec nechápala, myslela jsem
, že je to normální. Pak když jsem poznala Býchory a nebo ty lidi co tam pracují, tak jsem si začala
ujasňovat jak to asi má být.“
78. Tazatel: „Jak jsi vnímal/a komunikaci mezi rodiči a zařízením? Jak jsi se v tom cítil?“
Respondent: „Já jsem to nijak nevnímala. Vím, že tam máma měla něco platit, ale já to nijak
neprožívala.“
79. Tazatel: „Dokončil jsi přípravu na povolání – bavila tě škola – jsi rád že jsi vyučen tím čím jsi?“
Respondent: „Ano.“
Tazatel: „Bavila tě škola?“
Respondent: „Jak kdy, učila jsem se obor managmant obchodu 4. letý obor.“
Tazatel: „Jsi ráda že jsi vystudovala právě tuhle školu?“
Respondent: „Hrozně moc.“
80. Tazatel: „Měl jsi dostatek prostoru na výběr dalšího vzdělávání a cítíš se dostatečně kompetentní za tento
výběr nebo máš pocit, že jsi do něho byl spíše vmanipulován?“
Respondent: „Byla jsem vmanipulovaná, protože to bylo blízko Býchor. Já jsem původně chtěla dělat
kadeřnici, ale to bylo daleko.“
Tazatel: „Kdo tě manipuloval?“
Respondent: „Ona to nebyla úplně manipulace, spíš mi nic jiného nezbývalo.“
81. Tazatel: „Považuješ vzdělání za důležité nebo v životě více spoléháš na své schopnosti?“
Respondent: „Spoléhám na vzdělání.“
Tazatel: „Takže ho dál preferuješ?“
Respondent: „V životě chtěj lidi nejdříve vidět papír.“
82. Tazatel: „Před odchodem z dětského domova jsi plánoval scénář svého dalšího bytí nebo jsi odešel
spontánně bez většího přemýšlení?“
Respondent: „Spontánně.“
Tazatel: „Takže bum prásk a jsem venku.“
Respondent: „Přesně tak.“
83. Tazatel: „Od kolika let si myslíš že jsi se v zařízení ústavní výchovy připravoval na život venku – bylo to
brzy nebo pozdě.“
Respondent: „Já jsem nad tím nijak nepřemýšlela, teda až úplně ke konci, když jsem se blížila k té
maturitě. Pak jsem si říkala, co já vlastně budu dělat. Ale nic jsem nevymyslela.“
Tazatel: „Takže hovoříme o pár týdnech před koncem?“
Respondent: „Tak nějak.“
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Tazatel: „Bylo to brzo nebo pozdě?“
Respondent: „Já myslím, že – nevím.“
Tazatel : „Co považuješ za největší přínos pro tebe že jsi se v zařízení ústavní výchovy naučil?“
Respondent: „Velkým přínosem byla škola, a že jsem si tam udělala řidičský průkaz, ale jinak asi nic.“
Tazatel: „Co považuješ za naprosto nesmyslné – z věcí které po vás chtěli?“
Respondent: „Nevím.“
Tazatel: „V tenhle moment máš pocit, že všechno bylo k něčemu dobrý?“
Respondent: „Třeba nesmyslně prát v ruce ponožky až do běla (smích), ale asi i to je důležitý – nevím.“
Tazatel: „Ještě něco tě napadá?“
Respondent. „No ještě, že jsme museli jít všichni ve stejný čas jíst, přesto, že jsme neměli hlad.“
Tazatel: „Co ti v pozdějším životě – po odchodu z DD… chybělo a co jsi musel sám dohánět?“
Respondent: „Tam jsme byli pořád mezi těma samejma stejnejma lidma a mě chybělo to poznání jak je to
v normálním světě. Nevím jak bych to popsala. Prostě ty lidi se baví úplně jinak tam venku než v ústavu.
Nevěděla jsem že si vůbec třeba můžu zažádat o byt a tak. Že musím jít na úřad práce.“
Tazatel: „Takže tyhle věci jste vůbec nevěděli – finanční úřady, pošty, úřady práce…? Musela jsi to
dohánět, to je odpověď na moji otázku?“
Respondent: „Ano“
Tazatel: „Věnoval jsi se v zařízení nějakým koníčkům – obohatily tě – jsou ti dnes k něčemu tyto
skutečnosti.“
Respondent: „Tancovala jsem, atletika.“
Tazatel: „Obohatilo tě to?“
Respondent: „Ano“
Tazatel: „Je ti to dnes k něčemu?“
Respondent: „Asi jo, fyzička, lépe se cítím.“
Tazatel : „Co bys dělal jako vychovatel jinak?“
Respondent: „Asi bych se snažila ty děti připravit na ten život, asi bych jim to naservírovala tak hnusný
jaký to je, dost nás tam rozmazlovali, venku je to o hodně drsnější.“
Tazatel : „Co bys nedělal vůbec – jako vychovatel?“
Respondent: „Asi bych ty děti nenutila do něčeho co nechtějí.“
Tazatel: „Co považuješ při výchově za nejdůležitější? (postupy, tresty, odměny, ….)“
Respondent: „Asi důvěru, lidi by si měli důvěřovat a respekt.“
Tazatel: „Jaké osoby tě ovlivnily? V jakém vztahu k tobě byly? Kdo byl tvým vzorem?“
Respondent: „Asi ty vychovatelé, co jsme tam měli na skupině.“
Tazatel: „Zkus jmenovat?“
Respondent: „Jedna paní mě tam měla celých 7 let, tak to byla taková druhá máma.“
Tazatel. „Vzor?“
Respondent: „Dcera ředitele zařízení , byla chytrá, zajímavá, otevřená , byla to prostě silná osobnost.“
Tazatel: „Tvůj zdravotní stav – ovlivnil bydlení?“
Respondent: „Dobrý, nikdy mi nezasahoval do bydlení – života.“
Tazatel: „Jak návykové látky? – ovlivnily bydlení?“
Respondent: „Nějaký věci byly – asi kromě heroinu a kokainu jsem experimentovala ze vším.“
Tazatel: „Ovlivnili ti někdy život, bydlení?“
Respondent: „Ne.“
Tazatel: „Dostal jsi dostatečné základy pro hospodaření v ústavní výchově?“
Respondent – měli jsme tam kapesné, ale že by nás učili nějak hospodařit - to ne
Tazatel: „ Máš dluhy? Jaké a proč?“
Respondent: „Mám, hodně.“
Tazatel: „Řekneš mi jaké a proč?“
Respondent : „Asi 230 000. 1. půjčka to jsem si chtěla koupit plazmovou televizy a počítač, protože jsem
to měla v Býchorech a najednou vám to prostě chybí. Pak jsem chtěla jet na dovolenou, to byla další
půjčka a pak jsem si to zkonsolidovala a protože jsem potřebovala zrekonstruovat byt, který byl
v dezolátním stavu, kde by nebydlel ani cikán, tak jsem si vzala další půjčku.“
Tazatel: „Ale jestli tomu dobře rozumím, tak stěžejní půjčka byla na ten byt?“
Respondent: „Přesně tak.“
Tazatel: „Daří se ti to splácet?“
Respondent: „Nemám s tím problém, ale ty peníze by se mi samozřejmě hodily.“
Tazatel: „Zbývá ti dost na živobytí?“
Respondent: „Po pravdě, kdybych neměla přítele, tak asi ne.“
Tazatel: „Kdyby přišlo něco zajímavého. Půjčíš si dál?“
Respondent: „Ne to v žádném případě ne.“

96. Tazatel: „Strávil jsi část života na ulici? Vzpomínáš na to rád? Co ti to dalo/vzalo?“
Respondent: „Jo když jsem skončila v Býchorech a jednou když jsem byla doma tak jsem utekla na 14
dní.“
Tazatel: „Vzpomínáš na to rád?“
Respondent: „Ne.“
Tazatel: „Co ti to dalo/vzalo?“
Respondent : „Dalo mi to to, že jsem zjistila, že se mohu spolehnout jenom sama na sebe a ne na okolí,
že takhle žít nechci.“
97. Tazatel: „Byl jsi někdy v nějakém azylovém zařízení? Jak jsi se o něm dozvěděl? Proč jsi šel právě tam?“
Respondent: „Když jsem byla malá.“
Tazatel: „Takže to byla volba maminky?“
Respondent: „Ano“
98. Tazatel: „Byl jsi někdy soudně trestán? Za co?“
Respondent: „Ne.“
33. Tazatel : „Je pro tebe v tomto tématu ještě něco důležitého, o čem jsme nemluvili, co
.
bys k tomu
chtěl/a doplnit?...vzkázat?“
Respondent: „Vzkázat ať si vážej toho co tam v těch dětských domovech maj, protože ten život je opravdu
krutej a aby se vychovatelé zaměřili na to, co bude v jejich životě až odejdou od tamtud – to je asi to
nejdůležitější.“

Přepis rozhovoru s respondentem pro šetření zabývající se prevencí bezdomovectví u dětí v ústavní výchově.
Respondent Michal
Jméno Michal, věk – 32let, pohlaví muž, rodinné zázemí – svobodný s přítelkyně vychovává jedno dítě, druhé je
na cestě, vzdělání – střední s maturitou, zaměstnání – tiskový mluvčí a poradce, bydlení podnájem, důvody
umístění – nespolehlivost matky se starat o nezaopatřené děti.
99. Tazatel: „Jak jsi byl dlouho v ústavní výchově ?“
Respondent: „Celkem 8 let.“
100. Tazatel: „V kolika letech jsi opustil zařízení ústavní výchovy?“
Respondent: „Ve 20ti letech.“
101. Tazatel: „Jaký byl důvod ukončení pobytu ? – Pověz mi něco o tom.“
Respondent: „Ukončení prodloužené ústavní výchovy na moji žádost, neboť jsem ukončil přípravu na
povolání.“
Tazatel: „Bylo to ukončení v dobrém nebo ve zlém?“
Respondent: „Ne ne, bylo to v naprosto dobrém, já jsem šel studovat velšku, kterou jsem posléze nezvládl
a tím zanikla i možnost ústavní výchovy.“
102. Tazatel: „Považuješ zpětně za dobrý čas kdy jsi opustil zařízení nebo jsi odešel brzo či pozdě?“
Respondent: „No to je velmi složitá otázka, protože v dané situaci se mi to zdálo jako dobrý, dnes se
pohledem do historie ukazuje, že jsem dostatečně připraven nebyl, ale nejsem si jist, zdali by to mohlo
něco změnit. Myslím, že na to člověk není připraven nikdy a že ten základní problém je, že se přetrhávají
vazby vycházející z xletých pobytů a když se to děje v rodině, při osamostatňování, tak tam je jistá
návaznost a pomoc finanční nebo jakákoli jiná. Rozhodně se ale necítím tímto handicapem nikterak
poškozen.“
Tazatel: „Mohu tomu rozumět tak, že jste asi odešel správně?“
Respondent: „Asi to nešlo jinak, že bych z toho byl dnes nadšený, tak to teda ne.“
103. Tazatel: „Měl jsi pocit že personál v zařízení dělá svoji práci pouze mechanicky, bez zájmu nebo se snažil
najít pro tebe tu nejlepší přípravu? Nebojte se být kritický.“
Respondent: „Korkyně je velmi specifické zařízení, které vzniklo na popud jednotlivých vychovatelů když
se rušil dětský domov Nemyšl, takže tam byl osobní přístup velmi aktivní, rozhodně se to nedá srovnávat
se standardním dětským domovem. Takže ten přístup byl velmi osobitý a jsem si vědom toho že
vychovatelé a jejich přístup byl mimořádný a naprosto nekorespondující se špatným obrázkem ústavní
výchovy.“
Tazatel: „V Korkyni jste byl od 13ti?“
Respondent: „Ano“
104. Tazatel: „Spolupracoval jsi i s jinými organizacemi na přípravě na odchod? – S jakými?“
Respondent: „Ne, nikdy jsem s žádnými nespolupracoval.“
105. Tazatel: „ Kde všude jsi bydlel po odchodu z ústavní výchovy?“
Respondent: „Já jsem přecházel do bytu po své babičce, což byla nesporná výhoda, ta nevýhod toho
byla, že jsem na vejšce musel nést finanční zátěž, kterou jsem nebyl schopen zvládnout, neboť oni k tomu
nemají žádné možnosti.“
Tazatel: „Nic méně byt jste udržel?“
Respondent : „Ano, bojoval jsem, byly tam nějaké problémy s placením nájmu, ale udržel především asi
z tolerance, či nezájmu majitelů domu.“
106. Tazatel: „Jaké byly kontakty s původní rodinou?“
Respondent: „Původní rodina vlastně moc neexistuje, já jsem komunikoval se svým mladším bratrem,
který tam vlastně po mém odchodu zůstal. S tím mám do dneška dobrý kontakt. Starší bratr je od nás
odloučen řekněme dlouhodobě a ty vztahy byly řekněme nevyrovnané. V této chvíli se ale uklidnily a jsou
na dobré úrovni. Co se týče otců, tak ty jsme nikdy žádné neměli a matka zemřela při bouračce, když mi
bylo 16 let. Babička zemřela pak velmi záhy.“
Tazatel : „Takže z primární rodiny Vám zbyl hlavně bratr?“
Respondent: „Ano, ale nutno říct, že mě se objevila v životě nová a cizí rodina, která posléze pomohla i
mému bratrovi, když měl telecí léta.“
107. Tazatel: „Jak vypadala tvoje výchova před umístění do ústavní výchovy ?“
Respondent: „To těžko asi mluvit o nějaké výchově, to bylo období, které bylo doprovázeno velkou
absencí ve škole, které bylo provázeno cestováním s matkou po celé Evropě.“
Tazatel: „Vzpomínáte na to rád?“

Respondent: „Jsou z toho hezké veselé historky, ale dodneška mám mezery. Třeba 4. a 5. třídu jsem
prakticky vynechal.“
108. Tazatel: „ Jak moc se podíleli rodiče na další výchově a vzdělávání v průběhu umístění? – co pro ně bylo
důležité ve vztahu k Tobě?“
Respondent: „Naprosto minimálně, asi dvakrát nás navštívila během 3.let.“
109. Tazatel: „Jak se lišily nároky /požadavky vychovatelů a rodičů/pěstounů?“
Respondent: „Lišily se nároky různých vychovatelů (v dobrém slova smyslu) takže jsme měli
vychovatelku těžkou intelektuálku, narcistického sportovce, kyprou ženu z vesnice.“
Tazatel: „Jak jste se v tom cítil, bylo to přínosné nebo matoucí?“
Respondent: „Bylo to rozporuplný, protože se člověk musel orientovat, kdo zrovna slouží. Na druhou
stranu to určitě bylo přínosné v tom, že tahle výchova dávala co nejširší základ. Někdy to bylo nepříjemný,
ale DD by mělo dát co největší náhled na ten velký svět a tohleto to alespoň trochu dělalo. Člověk byl
alespoň trochu připravený na různé reakce a názory různých lidí.“
110. Tazatel: „Jak jsi vnímal/a komunikaci mezi rodiči a zařízením? Jak jsi se v tom cítil?“
Respondent: „Je těžké říct psychologicky můj postoj. Já to moc nevnímal. Já mám pocit, že v těch 13ti mi
bylo osmnáct a v osmnácti jsem již byl na vejšce. Takže toto jsem opravdu nějak nevnímal. Já jsem ani
zájem od rodičů nečekal, já se spoléhal sám na sebe.Já jsem se nikdy s tím, aby děti byly frustrovány
nekomunikací rodičů a zařízení nesetkal.“
111. Tazatel: „Dokončil jsi přípravu na povolání – bavila tě škola – jsi rád že jsi vyučen tím čím jsi?“
Respondent: „Nedostatečně v tom, že jsem nedodělal školu (vysokou školu) mojí leností, kdy jsem byl
dost utržený ze řetězu.“
Tazatel: „Nicméně střední vzdělání máte?“
Respondent: „Mám maturitu.“
Tazatel: „Bavila Vás škola ?“
Respondent: „Gymnázium mne velmi bavilo, i když někdy to bylo velmi náročné, až asi na dvě učitelky,
které si mysleli, že jejich předmět je ten nejdůležitější.“
112. Tazatel: „Měl jsi dostatek prostoru na výběr dalšího vzdělávání a cítíš se dostatečně kompetentní za tento
výběr nebo máš pocit, že jsi do něho byl spíše vmanipulován?“
Respondent: „Vmanipulován jsem určitě nebyl. Je třeba říci, že já jsem přišel do 5. třídy za stavu, kdy
jsem měl třeba 6 čtyřek a nebylo to nějak slavný a během roku jsem se dostal na nějaký dvě dvojky. Nikdo
nevěděl co se mnou dál – já nevěděl co se sebou. Hrál jsem vrcholově fotbal, 1. dorosteneckou ligu za
Příbram a to všechno vedlo k tomu, že jsme se rozhodli pro ten gympl. Říkali jsme si za 4 roky budeme
chytřejší a já jsem na to přistoupil. A po dokončení jsem šel na pedák a dělal jsem tělocvik a matiku.“
113. Tazatel: „Považuješ vzdělání za důležité nebo v životě více spoléháš na své schopnosti?“
Respondent: „Já rozhodně spoléhám na své schopnosti.“
114. Tazatel: „Před odchodem z dětského domova jsi plánoval scénář svého dalšího bytí nebo jsi odešel
spontánně bez většího přemýšlení?“
Respondent: „Moje přemýšlení bylo takové, že to vyplynulo ze situace. Mám byt v praze a jdu tam na
vysokou, takže budu bydlet tam a uvidíme jak to půjde a to bylo velmi krátkodobé, o nějakém plánování
nemůže být ani řeč. Nikdy a ani dnes neplánuji.“
115. Tazatel: „Od kolika let si myslíš že jsi se v zařízení ústavní výchovy připravoval na život venku – bylo to
brzy nebo pozdě.“
Respondent: „Já myslím, že celou dobu. Záleží akorát jak se na to budete koukat. Co považujete za
přípravu. Samozřejmě už úklidy je příprava na život.“
Tazatel: „Já myslím, nějaké konkrétní kroky před odchodem.“
Respondent: „Já myslím, že tohle moc nejde, že člověka v ústavní péči nikdo úplně nepřipraví a dále je
třeba přihlížet k sociálním a mentálním možnostem člověka. Některé musíte připravovat od pěti let a u
některých to ten děcák přechází, protože na to má. A pak tu musí být ten individuelní přístup. Já si
uvědomuji, že mě nikdo nějakým způsobem nepřipravoval na život venku, na druhou stranu, kdyby to
někdo u mě zkoušel, tak by asi narazil, protože já jsem principielně odmítal cokoli.“
116. Tazatel : „Co považuješ za největší přínos pro tebe že jsi se v zařízení ústavní výchovy naučil?“
Respondent: „Určitě to že jsem se naučil nějaké to intersociální chování ve společnosti, že člověk poznal
různé typy. Díky osobitému přístupu DD.“
117. Tazatel: „Co považuješ za naprosto nesmyslné – z věcí které po vás chtěli?“
Respondent : „Něco takového si neuvědomuji, protože kdysi tam byly věci co mě nenaplňovali, ale dnes
ne.“
118. Tazatel: „Co ti v pozdějším životě – po odchodu z DD… chybělo a co jsi musel sám dohánět?“
Respondent: „No, souvisí to s tím, co jsem říkal. Větší kontakt s realitou. A pak ta osamělost, když člověk
odejde a to nejde nikomu vyčítat. Tak to prostě je.“

119. Tazatel: „Věnoval jsi se v zařízení nějakým koníčkům – obohatily tě – jsou ti dnes k něčemu tyto
skutečnosti.“
Respondent: „Zejména sportu – fotbal. Zbytek aktivit mě míjel.“
Tazatel: „Obohatilo tě to, je ti to dnes k něčemu?“
Respondent : „Absolutně, jsem přesvědčen, že sport je ke všemu dobrý a kolektivní sport vám dává na víc
ještě určitou socializaci. Dále přátelství a já jsem se díky sportu dostal vlastně k tomu, čím se dnes živím.
Protože jsem se dostal do týmu TV Nova a už jsem tam zůstal.“
120. Tazatel : „Co bys dělal jako vychovatel jinak?“
Respondent: „Nedokážu to moc říct. Já mám výhrady, ale to neznamená ,že mám pravdu. Nebylo by to
korektní.“
121. Tazatel : „Co bys nedělal vůbec – jako vychovatel?“
Respondent: „Určitě bych nesahal k fyzickým trestům, ale jinak nedokážu říct.“
122. Tazatel: „Co považuješ při výchově za nejdůležitější? (postupy, tresty, odměny, ….)“
Respondent: „Sociální cítění , hodnotový žebříček, flexibilitu a obratnost v životních situacích.“
123. Tazatel: „Jaké osoby tě ovlivnily? V jakém vztahu k tobě byly? Kdo byl tvým vzorem?“
Respondent: „V různých obdobích někdo jiný. Při příchodu mě ovlivnila řiditelka DD, protože jí
navrhovali rozdělení sourozenců a ona to odmítla. Dále to bylo uspořádání v DD, protože tam byla
různost těch vychovatelů – někdo mě ovlivnil více, někdo méně. Potom bych jmenoval Slávu Lenera, který
mi hodně dal a to i jeho rodina. Sláva mi ukázal nějakou roli chlapa v rodině, dal mi spoustu chytrejch
rad, který mi hodně dali a pak chápejte, byl to trenér v NHL, já ho pamatuju, když vyhrál Nagano a já ho
vyděl ¾ hodiny po příletu do Prahy. To mě hodně ovlivnilo a pak mě ovlivnil Pavel Zuna, který mi dal
příležitost na Nově.“
Tazatel: „Váš vzor?“
Respondent: „Řekl bych že vzory ne, ale měl jsem vysněný lidi ke kterým jsem se snažil přiblížit. Ale
Sláva Lener byl pro mě ve své době určitým vzorem.“
124. Tazatel: „Tvůj zdravotní stav – ovlivnil bydlení?“
Respondent: „Dobrý – nikdy mě to neovlivňovalo život.“
125. Tazatel: „Jak návykové látky? – ovlivnily bydlení?“
Respondent: „Čaj, káva.“
126. Tazatel: „Dostal jsi dostatečné základy pro hospodaření v ústavní výchově?“
Respondent: „Nevím a myslím, že ani nebylo možný do mě něco dostat.“
127. Tazatel: „ Máš dluhy? Jaké a proč?“
Respondent: „Mám nějakou půjčku na auto, ale můj příjem to může vyrovnat řekněme během dvou
měsíců.“
128. Tazatel: „Strávil jsi část života na ulici? Vzpomínáš na to rád? Co ti to dalo/vzalo?“
Respondent: „Před příchodem do DD.“
Tazatel: „Vzpomínáš na to rád?“
Respondent: „Něco mi to dalo – některé věci už nechci zažít.“
129. Tazatel: „Byl jsi někdy v nějakém azylovém zařízení? Jak jsi se o něm dozvěděl? Proč jsi šel právě tam?“
Respondent: „Ne.“
130. Tazatel: „Byl jsi někdy soudně trestán? Za co?“
Respondent: „Ne.“
131. Tazatel : „Je pro tebe v tomto tématu ještě něco důležitého, o čem jsme nemluvili, co bys k tomu chtěl/a
doplnit?...vzkázat?“
Respondent: „Jediná věc která nezazněla je, že ústavní výchova je v ČR extrémně blbě nastavena a je to
spíše na jednání odborníků x měsíců a let aby se s tím něco dělalo. Nevím zdali se to dá změnit. Důležité
je, aby ty ústavy řídili schopní lidi, pak by se mohly výsledky dostavit.“

