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PRŮZKUM MEZI DĚTMI Z DD USKUTEČNĚNÉ NA 

FESTIVALU OUT OF HOME 

O PRŮZKUMU 
JAK A KDE PRŮZKUM PROBÍHAL? JAK VÁŽNĚ MŮŽEME BRÁT  JEHO VÝSLEDKY? 

Tato zpráva shrnuje výsledky z ankety mezi mladými lidmi z dětských domovů, kterou provedla 

Vteřina poté na festivalu Out of Home1, který se konal na konci května 2014. Anketa se 

zaměřovala především na vzdělanostní a profesní aspirace mladých lidí z dětských domovů a 

pocity, které mají spojené s odchodem z dětského domova. Celkem byly získány odpovědi od 

106 mladých lidí ve věku 13 až 22 let, což je relativně vysoké číslo. Výsledky tedy mají určitou 

vypovídající hodnotu ve vztahu k situaci mladých lidí z dětských domovů v České republice.  

Nicméně zjištění z průzkumu rozhodně neposkytují přesný obrázek o dané problematice. Mladí 

lidé, kteří odpovídali na anketní otázky, nebyli systematicky vybíráni, aby jejich struktura 

odpovídala struktuře mladých v dětských domovech v ČR. Nevíme na základě čeho se dostávají 

mladí lidé na Festival Out of Home. Vzhledem k tomu, že se jedná o festival, který přibližuje 

mladým lidem z dětských domovů možnosti profesního uplatnění, je možné, že se jej účastnili 

mladí zajímající se o svou budoucnost (či byli vychovateli přihlášeni), kteří mají vyšší aspirace, 

než je běžné. Proto mohou být výsledky vychýleny tímto směrem. Možné je ale i to, že k účasti na 

festivalu byli pracovníky dětských domovů více pobízeni mladí lidé s nízkými ambicemi kvůli 

tomu, aby stali motivovanějšími. Nebo nemuselo platit ani jedno z toho, ale roli hrály jiné 

důvody. Jak to bylo, nevíme.  

Navíc anketa byla provedena na konci festivalu Out of Home, kdy již měli účastníci festivalu za 

sebou několik dní, během nichž jim byly představovány různé zajímavé profese, a byli 

motivováni k tomu, aby si kladli vyšší životní cíle. To mohlo také „zkreslit“ výsledky. Konečně 

jako téměř v každém průzkumu čelíme problému toho, že dotazovaní neodpovídají tak, jak věci 

skutečně cítí, ale jak si myslí, „že je to správně“, jak se očekává, odpovídají tak, aby dobře 

vypadali. 

Z uvedeného je zřejmé, že níže uvedené výsledky rozhodně nemůžeme interpretovat jako přesný 

obrázek o tom, jaké mají mladí lidé vzdělanostní a profesní aspirace či pocity spojené 

s odchodem z dětského domova. Rozhodně nelze vyvozovat žádné závěry v případech, kdy se ve 

výsledcích objevily mezi různými kategoriemi rozdíly v řádu několika procent (například, když 

mělo s odchodem z dětského domova spojené smíšené pocity 20 procent mladých ve věku 15-17 

let, zatímco u mladých lidí nad 18 let to bylo u 25 procent). Vážně lze brát výsledky, kdy se 

objevily rozdíly v řádu desítek procent. Například z výsledku, že učební obor bez maturity 

studuje přes 70 procent dotázaných středoškoláků, zatímco střední školu zakončenou maturitní 
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zkouškou pouze kolem dvaceti procent, lze jistě usuzovat, že v populaci mladých lidí z dětských 

domovů převažují ti, kteří studují na učebních oborech bez maturity nad těmi studujícími na 

maturitních oborech. 

POHLAVÍ A VĚK DOTAZOVANÝCH MLADÝCH LIDÍ 
Mezi respondenty byli rovnoměrně zastoupeni muži a ženy. Největší část (dvě třetiny) tvořili 

mladí lidé ve věku 15-17 let.  

 

DĚTSKÝ DOMOV, Z KTERÉHO BYLI DOTÁZANÍ MLADÍ LIDÉ 
Dotazovaní mladí lidé byli celkem z 30 různých dětských domovů (v České republice jich je 150). 

Většinou se jednalo pouze o malou skupinu mladých lidí z jednoho dětského domova. Výjimku 

tvořil pouze dětský domov Frýdek-Místek, odkud bylo 16 dotázaných mladých lidí. 



 



VZDĚLÁNÍ DOTÁZANÝCH MLADÝCH  
Větší část z dotázaných mladých lidí tvořili středoškoláci, nicméně základní školu stále 

navštěvovalo čtyřicet procent dotázaných (nicméně u 20 procent nebyla navštěvovaná škola 

vyplněna).  

Že navštěvuje základní školu praktickou, kde se zpravidla vyučuje podle upraveného 

vzdělávacího programu pro žáky s diagnózou lehkého mentálního postižení, uvedlo pět 

dotázaných (15% z mladých navštěvujících ZŠ). Nicméně je možné, že tento podíl bude větší, 

protože řada základních škol praktických se již označuje pouze jako základní škola (bez slůvka 

praktická). 

 

Pokud se podíváme na to, jaký typ středního vzdělávaní dotázaní mladí lidé navštěvovali, ukáže 

se, že maturitní obor studovalo pouze 20 procent z nich. Velmi častým bylo studium učebního 

oboru v oblasti gastronomie (obory kuchař, číšník, studená kuchyně). Podíl dotázaných mladých 

lidí, kteří studovali učební obor v gastronomii, byl tak velký a studium gastronomie o tolik 

častější než studium jakéhokoli jiného učebního oboru, že jsme kvůli tomu vyčlenili pro studium 

gastronomie speciální kategorii.  

To, že tak velká část mladých lidí z dětských domovů studuje pouze učební obory a navíc 

v oblasti gastronomie, kde nabídka pracovní síly výrazně převyšuje poptávku po ní, se nejeví 

jako příliš šťastné. Nejlepší uplatnění na trhu práce v České republice dlouhodobě nacházejí 

absolventi technicky zaměřených oborů (např. informační technologie, strojírenství), zejména 

s vysokoškolským vzděláním. Ale dobře se uplatní i absolventi technicky zaměřených středních 

škol. Ze všech dotázaných mladých lidí z dětských domovů studovalo střední průmyslovou školu 

pouze dva. 



 



ASPIRACE MLADÝCH LIDÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ 
Dále byla mladým lidem z dětských domovů položena otázka: „Chtěl/a bys po ukončení 

POKRAČOVAT VE STUDIU? Pokud ano, co by jsi chtěl/a studovat?“ 

Z odpovědí na tuto otázku můžeme usuzovat na to, jaké jsou vzdělanostní aspirace mladých lidí 

z dětských domovů, jak pokud jde o nejvyšší stupeň vzdělání, které by chtěli dosáhnout, tak na 

to, v jakém oboru by rádi získali vzdělání. 

VZDĚLANOSTÍ ASPIRACE: JAKÉHO NEJVYŠŠÍHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ BY CHTĚLI MLADÍ LIDÉ 

Z DD DOSÁHNOUT? 
Jak je vidět z následujícího grafu, největší část dotázaných mladí lidí z dětských domovů by 

chtěla po skončení školy, kterou nyní navštěvuje, studovat na odborném učilišti. Ovšem na 

nějaké střední škole zakončené maturitní zkouškou by chtěla studovat čtvrtina dotázaných a na 

nějaké vysoké škole 14 procent, což představuje celkem 42 procent – číslo, které bude pro 

někoho možná překvapivě vysoké. Mladých lidí z dětských domovů, kteří by chtěli vystudovat 

střední vzdělání s maturitou, či vysokou školu je tedy více než těch, co mají ambice skončit pouze 

u učebního oboru bez maturity. To je pozitivní trend vzhledem k tomu, že absolventi 

nematuritních učebních oborů jsou nejvíce ohrožení nezaměstnaností. 

 

 

Nic dalšího nechce studovat přibližně pětina dotázaných. To se ovšem týká především těch, kteří 

již studují na učilišti či střední škole (z nich již dále nechce studovat 26%), jak je vidět z dalšího 

grafu. 



 

Je pozitivní, že téměř čtyřicet procent dotázaných mladých lidí, kteří ještě navštěvují základní 

školu, by chtělo vystudovat střední školu s maturitou nebo vysokou školu, i když je samozřejmě 

otázkou, do jaké míry představují názory účastníků festivalu Out of Home reprezentativní 

obrázek o vzdělanostních aspiracích dětí z dětských domovů v ČR (jak bylo poukázáno v úvodu 

této analýzy). 

VZDĚLANOSTNÍ ASPIRACE: V JAKÉM OBORU BY SE CHTĚLI MLADÍ LIDÉ VZDĚLÁVAT? 
Pokud jde oborové zaměření škol, na kterých by chtěli mladí z dětských domovů studovat, 

zdaleka nejčastější byly studijní obory z oblasti gastronomie, následované sociální péčí, různými 

řemesly a pedagogikou. Nicméně téměř třetina z dotázaných buď dále nechce studovat, nebo 

neuvedla v jakém oboru. Proto ani ty nejčastěji volené obory nebyly příliš časté (uvedlo kolem 

deseti procent mladých), jak je vidět z následujícího grafu.  



 

Mezi chlapci a dívkami byly významné rozdíly v tom, jakého oboru je škola, na které by chtěli 

studovat. U dívek byla zdaleka nejčastější gastronomie, s velkým odstupem následovaná sociální 

péčí i pedagogikou. U chlapců bylo nejčastější nějaké řemeslo – ačkoli je nutno podotknout, že 

s 25 procenty nebylo příliš časté. Výrazně více chlapců než dívek již nechce studovat nic dalšího.   



 

Významná věc, která se ukázala, ale není vidět z uváděných statistik, je to, že mezi mladými lidmi 

z dětských domovů nebyl zájem o studium na středních průmyslových školách a pouze jeden 

z dotázaných mladých lidí měl zájem o studium na VŠ technického zaměření (chtěl by být 

stavební inženýr), ačkoli se jedná o studijní obory s jednoznačně nejlepší uplatnitelností na trhu 

práce, jak již bylo uvedeno výše.  



PROFESNÍ ASPIRACE: CO BY CHTĚLI MLADÍ LIDÉ Z DD V ŽIVOTĚ DĚLAT? 
Odpovědi na otázku, co by chtěli mladí lidé v životě dělat, kopírují to, jakého oboru by chtěli 

mladí lidé studovat školu. Nejčastější jsou, s poměrně velkým náskokem, práce v oblasti 

gastronomie a řemeslná či dělnická práce, následují sociální péče a kadeřnictví a kosmetika, viz 

následující graf. 

 

PODPORA PŘI VÝBĚRU ŠKOLY 
Na otázku, kdo mladým lidem pomáhal s výběrem školy, odpověděla přibližně polovina 

dotázaných, že nikdo, druhá polovina, že vychovatelé (to nejčastěji) či ředitel dětského domova.  



 

Analýza toho, jestli se liší mladí lidé, kteří si vybírali školu sami, či s pomocí rodičů nebo přátel, od těch, 

kterým pomáhali s výběrem vychovatelé, ukázala zajímavou věc. Mladí lidé z dětských domovů, kteří 

tvrdí, že si školu vybírali sami, mají vyšší aspirace než ti, kterým pomáhali vychovatelé či učitelé. Pouze 

přibližně 30 procent mladých, kterým pomáhali s výběrem školy vychovatelé, mají zájem studovat střední 

školu ukončenou maturitní zkouškou, vyšší odbornou, či vysokou školu, zatímco z mladých, kterým 

vychovatelé nepomáhali, to bylo více než 46 procent. Nabízí se dvě vysvětlení. Buď se mladí z dětských 

domovů přeceňují a mají příliš vysoké aspirace a vychovatelé vidí věci realističtěji. Nebo naopak 

vychovatelé mladé z dětských domovů podceňují, nevidí jejich potenciál, mají nízká očekávání. 

 

Jakou školu by chtěli mladí z dětských domovů studovat podle toho, kdo jim pomáhal 

s výběrem školy. 

 Kdo pomáhal s výběrem? Celkem 
 

sám, 

rodiče 

dětský 

domov, škola 

 

Jakou školu by 

chtěl(a) studovat? 

žádnou 19,5% 15,4% 17,5% 

 
SOÚ, SOŠ 26,8% 41,0% 33,8% 

 
SŠ maturitní obor 29,3% 20,5% 25,0% 

 
VOŠ 2,4%  1,2% 

 
VŠ 14,6% 10,3% 12,5% 

 
nějakou ano, ale 

nevím jakou 

2,4% 5,1% 3,8% 

 
nevím, zda nějakou 4,9% 7,7% 6,2% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 

 



PŘÍPRAVA NA ODCHOD Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
Že se nějak připravuje na svůj odchod z dětského domova, uvedlo pouze 37% ze všech 

dotázaných. Avšak že se nijak nepřipravuje, uvedlo pouze 15% procent dotázaných, tudíž z čísla, 

že se na odchod nějak připravuje 37 procent dotázaných, nelze vyvozovat, že se větší část nijak 

nepřipravuje. Také je třeba vzít v potaz, že se jednalo o otevřenou otázku, tudíž je možné, že 

některé formy přípravy probíhají, ale mladí lidé si je v danou chvíli nevybavili, zatímco, kdyby 

byli dotázáni, zda určité aktivity probíhají, odpověděli by kladně. 

Nejčastější formou přípravy byl rozvoj dovedností pro samostatný život s asistencí vychovatelů. 

 



Příprava na odchod z dětského domova je důležitá zejména u starších dětí, proto jsme provedli 

analýzu toho, jak se připravují na odchod různé věkové skupiny dětí. Překvapivě se ukázalo, že 

nejméně častá byla příprava na odchod u mladých lidí starších 18 let a naopak nejčastější u 

mladých lidí ve věku 13-14 let. To, že se ještě nepřipravuje, protože na to má ještě čas také 

překvapivě uvedlo více mladých ve věku 15-17 let, než z mladých ve věku 13-14 let. Je otázkou, 

čím je tento jev způsoben. 

 



POCITY SPOJENÉ S ODCHODEM Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
Dále byli mladí lidé z dětských domovů dotazováni na to, jaké pocity se jim vybaví v souvislosti 

s odchodem z dětského domova. Jednalo se o otevřenou otázku, dotazovaným nebyly nabídnuty 

žádné možnosti. Díky tomu jsme tedy získali skutečně obrázek toho, jaké pocity přijdou mladým 

z dětských domovů jako první na mysl v souvislosti s odhodem z dětského domova. 

Nějaké negativní pocity v souvislosti s odchodem z dětského domova uvedlo 44 procent 

dotázaných mladých lidí, nějaké pozitivní pocity necelá třetina a necelá třetina neuvedla žádné 

pocity, nebo řekla, že neví. Nejčastější byly s téměř čtyřiceti procenty pocity strachu, obav, 

nejistoty, jak je vidět z grafu uvedeného níže. Následovaly pocity svobody, volnosti a 

samostatnosti, radosti, štěstí a těšení se, ačkoli jejich výskyt byl již méně častý.  

 

Pokud rozdělíme dotazované mladé lidi do čtyř kategorií podle toho, jestli se jim v souvislosti 

s odchodem z dětského domova vynořily pouze negativní pocity, pouze pozitivní pocity nebo 

smíšené pocity, ukáže se, že mladých, kteří uvedli pouze negativní pocity, není tak velká část, jak 

by se mohlo zdát z čísel uvedených výše – bylo jich 27 procent, jak je vidět z následujícího grafu. 



 

Různé věkové skupiny mladých lidí se v pocitech, které mají spojené s odchodem z dětského 

domova, lišily. Mladší lidé častěji neuváděli žádné pocity, což není překvapivé vzhledem k tomu, 

že pro ně odchod z dětského domova ještě není aktuální. Negativní pocity nejčastěji uváděli 

mladí lidé starší 18 let, což také není překvapivé. Mladí lidé starší 18 let, kteří i po dosažení 

plnoletosti nadále zůstávají v dětském domově, zřejmě nemají zázemí ve své rodině (jinak by se 

k ní vrátili) a nemají ani jinou lepší alternativu než zůstat v dětském domově (jinak by 

z dětského domova odešli), proto není překvapivé, že se těmto mladým nejčastěji vybaví 

negativní pocity v souvislosti s odchodem z dětského domova. 

 



ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
Na konci května 2014 se skupina Vteřina poté na festivalu Out of Home ptala více než stovky 

mladých lidí z dětských domovů na to, co chtějí studovat za školu, čím by chtěli v životě být, jak 

se připravují na odchod z dětského domova a jaké mají s odchodem z dětského domova spojené 

pocity. Tato zpráva shrnula nejzajímavější výsledky tohoto průzkumu. S výše uvedenými 

zjištěními rozhodně nelze pracovat jako s přesným obrázkem o situaci mladých lidí z dětských 

domovů v České republice. Vůbec totiž není možné odhadnout, do jaké míry představují 

účastníci festivalu Out of Home, kteří odpověděli na anketní otázky, reprezentativní vzorek 

z několika tisíc mladých lidí, kteří žijí v dětských domovech v České republice. Nicméně alespoň 

hrubou představu o tom, jaké mají mladí lidé z dětských domovů vzdělanostní a profesní 

aspirace, z výsledků průzkumu získat můžeme.   

Zjištění nejsou možná úplně překvapivá, zejména pro ty, kdo se problematikou dětí z ústavní 

péče zabývají. Přesto jsou některá z nich velmi zajímavá. Ukázalo se, že jen malá část z mladých 

lidí vyrůstajících v dětských domovech absolvuje střední vzdělání zakončené maturitní 

zkouškou. Většina jich studuje na odborném učilišti, nejčastěji studijní obor v oblasti 

gastronomie. Řemeslnické obory nejsou tak časté. Z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce tedy 

nevypadá vzdělanostní struktura mladých lidí z dětských domovů příliš dobře. Dětské domovy 

by měly intenzivněji pracovat na tom, aby více mladých lidí, kteří jsou jim svěřeny do péče, 

studovalo obory s lepším uplatněním na trhu práce. 

Na druhou stranu je pozitivní, že více než čtyřicet procent dotázaných mladých lidí by chtělo 

studovat střední školu zakončenou maturitní zkouškou nebo vysokou školu. Zejména u dívek se 

relativně často vyskytovala touha studovat střední, nebo i vysokou, školu v oblasti pedagogiky, 

což je vzdělání, které dává relativně dobré šance najít zaměstnání.  

Dále se ale bohužel ukázalo, že prakticky žádní mladí lidé z dětských domovů ani nestudují ani 

nemají zájem studovat technicky zaměřené studijní obory (např. strojírenství, informační 

technologie) ani na vysoké ani na střední škole, ačkoli vzdělání s technickým zaměřením, i na 

středoškolské úrovni, dává mladým lidem zdaleka nejlepší možnosti uplatnění na trhu práce (a 

tento trend bude do budoucna jen posilovat, vzhledem k tomu, že Česká republika nemá jinou 

budoucnost než jako znalostní technologicky vyspělá ekonomika).  

Zájem o technické obory je obecně nízký v celé populaci. Nejedná se tedy pouze o problém 

mladých lidí z dětských domovů. Přesto by tomu, že je o technicky zaměřené obory ze strany 

mladých lidí z dětských domovů prakticky nulový zájem měla být věnována pozornost. Nadace 

Terezy Maxové dětem a Škoda Auto v rámci projektu „Rozjedu to!“, mimo jiné, seznamují mladé 

lidi z dětských domovů s možnostmi zaměstnání v automobilovém průmyslu, jedná se ovšem o 

malý projekt. Důraz na technicky zaměřené obory by možná mohl být  například kladen na 

dalších ročnících festivalu Out of Home. 
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