
bulletin Sdružení Linka bezpečí
prosinec 2012

KONCERT PRO LB str. 4. 
Reportáž z koncertu a aukce 
uměleckých děl pro Sdružení 
Linka bezpečí.

JAK SE STÁVÁME DOSPĚLÝMI?  
str. 5–6. Článek Honzy Kaňáka se 
zabývá konceptem vynořující se 
dospělosti.

DĚTSKÉ DOMOVY DĚTI NA 
ŽIVOT NEPŘIPRAVÍ str. 7–8. 
Rozhovor se zakladatelkou 
Rozmarýny Simonou Bagarovou.

SIMONA HOUDA ŠATUROVÁ  
str. 13–14. Rozhovor s novou 
patronkou Linky bezpečí. 

OSAMOSTATNĚNÍ

O
db

or
ný

 č
as

op
is 

vz
ni

kl
 s

 fi 
na

nč
ní

 p
od

po
ro

u 
H

la
vn

íh
o 

m
ěs

ta
 P

ra
hy

. ●
 n

ep
ro

de
jn

ý 
vý

tis
k



rok 2012 je celosvětově chápán jako 
v mnohém výjimečný. Stejně tak i pro Linku 
bezpečí znamenal tento rok důležitou etapu 
její existence, neboť oslavila 18 let svého 
působení. Pomyslně tak vykročila přes práh 
své dospělosti a poučena z předchozích zku-
šeností se vydává do další fáze své činnosti. 
Ačkoli je primárně zaměřena na pomoc 
dětem a dospívajícím v jejich nesnázích, 
neopomíjí ani skupinu, která je s nimi v přiro-
zeném vztahu, a to jejich rodiče. Rozšířením 
služeb Rodičovské linky tak vychází vstříc 
i dospělým, kteří nejsou vůči problémům dětí 
lhostejní.

Aktuální číslo bulletinu se věnuje proble-
matice osamostatnění a završuje sérii témat 
věnujících se dospívaní. Nevyhnutelně se 
tak dotýká období, kdy mladý člověk stojí 
před jedním z nejtěžších milníků ve svém 
dosavadním životě, a to opustit rodné hnízdo 
a vydat se na vlastní cestu životem. Věnuje 
se tak nejstarší cílové skupině Linky bezpečí, 
která ale její pomoc nepotřebuje o nic méně, 
neboť opomíjená úskalí, jež toto období 
života přináší, mohou mít nezvratné a někdy 
bohužel i tragické důsledky.

Toto číslo je posledním v tomto roce. 
Navíc v předvánočním čase, tudíž máme více 
než kdy jindy možnost stát se alespoň na 
krátký okamžik znovu dětmi, ať už prostřed-
nictvím našich potomků nebo svých vlastních 
vzpomínek. Můžeme tak mnoho věcí nahlížet 
s jistou nadsázkou a bez přetvářek.

Ať už jste tedy těmi čtenáři, kteří fázi 
osamostatnění již dávno překlenuli, nebo 
naopak těmi, jež do ní právě vstupují, vězte, 
že skutečně dospělým se člověk nestane 
automaticky dosažením magických osmnácti 
let, ale až svými postoji a činy. A k nim je 
nutné dojít vlastními zkušenostmi, které 
nemusí být vždy takové, jaké bychom si přáli. 
Na této cestě za poznáním je ale také nutná 
podpora okolí a celé „dospělé“ společnosti. 
Přeji tedy nám všem dospělou společnost, 
v níž se před problémy neutíká, ale otevřeně 
a smysluplně se řeší.

Nechť máte podnětné čtení a příjemně 
prožijete čas adventní i vánoční v kruhu svých 
blízkých!

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Richard Schinko
ředitel Sdružení Linka bezpečí
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Linka bezpečí umístila další sbírkové 
kasičky v Praze
Sbírkové kasičky, které pro Linku bezpečí 
vytvořili studenti VOŠ sklářské v Novém 
Boru (Petr Vojtěch, Petr Tregner, Léňa 
Němcová a Marek Hein), a které jsou 
umístěné v hotelech sítě OREA HOTELS 
po celé ČR, najdete nyní také na dalších 
místech v Praze. Přispět na provoz Linky 
bezpečí tak můžete do konce roku, neboť 
se kasičky nacházejí v pražském Divadle 
Archa, v kinech Oko a Aero a v Lasero-
vém Centru Anděl.
Linka bezpečí má novou patronku
Novou patronkou Linky bezpečí je operní 
diva Simona Houda Šaturová. Známá 
sopranistka původem ze Slovenska se 
rozhodla spojit svou tvář a osobnost 
s propagováním Linky bezpečí. Společně 
s operním režisérem Ondřejem Havelkou 
se v říjnu stala hlavní aktérkou ojedinělého 
koncertu, jehož součástí byla také aukce 
výtvarných děl současného českého umě-
ní. Více se o koncertu dočtete na str. 4.
Volkswagen podporuje Linku bezpečí 
i v roce 2012
Tři nové automobily poskytla v letošním 
roce pro provozní potřeby Sdružení Linka 
bezpečí (SLB) společnost Porsche Česká 
republika s.r.o. výrobce automobilů 

Volkswagen, která je od loňského roku 
jeho hlavním partnerem. Automobily 
značky Volkswagen, jež nemůžete minout 
bez povšimnutí, nesou charakteristické 
ilustrace výtvarnic Alžběty Skálové 
(Touran) a Dorky Dutkové (up!), které se 
podílely i na nové tváři promo materiálů 
a publikací SLB.
Linka bezpečí na Strunách podzimu 
Hudební festival Struny podzimu umožnil 
Lince bezpečí stát se součástí víkendového 
programu určeného dětem. V pražském 
divadle Minor se tak ve dnech 19.–21. 
října mohli rodiče i děti seznámit s aktuál-
ními službami a projekty Linky bezpečí.
Nové spolupráce
Společnost Ipsos Tambor, s.r.o. se 
rozhodla podpořit Linku bezpečí (LB) 
fi nančním darem ve výši 20 000  Kč 
a zároveň jí nabídla dlouhodobou 
spolupráci, díky které bude moci LB 
využívat výsledků jejích výzkumů. Dále 
pak LB navázala spolupráci se společností 
Mazars, s.r.o. – mezinárodní, integro-
vanou a nezávislou organizací, jež se 
specializuje na auditorské, účetní, daňové 
a poradenské služby.

Sdružení Linka bezpečí také rozšířila 
své portfolio agentur, s nimiž spolupracu-
je, o reklamní agenturu Klan, spol. s.r.o. 

která se bude podílet na přípravách 
fundraisingových projektů LB.

Mediálním partnerem Linky bezpečí se 
od roku 2013 stane digitální stanice Český 
rozhlas – Radio Wave určená nejen 
mladému publiku.



O letošních Vánocích můžete 
dárkem udělat radost hned dvakrát
Pokud koupíte od 26. listopadu do 24. prosince 2012 dětské 
pyžamko nebo bačkůrky v některém z pěti obchodů módního 
řetězce KappAhl, přispějete tím na provoz Linky bezpečí.
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Švédská společnost KappAhl se rozhodla 
věnovat 65  Kč z každého prodaného kusu 
nočního prádla pro děti Sdružení Linka 
bezpečí. Radost z dárku tak budou mít nejen 
děti pod stromečkem, ale také děti, které se 
obrací na Linku bezpečí se svým trápením.

Velmi si vážíme rozhodnutí společnosti 
KappAhl podpořit Sdružení Linka bezpečí (SLB) 
a věříme, že tato akce je začátkem naší dlou-
hodobé spolupráce. Myslíme si, že právě tento 
způsob přispívání na smysluplnou věc je pro 
zákazníky atraktivní, říká Lenka Mia Lukáčová, 
vedoucí odd. komunikace SLB. Richard Schin-
ko, ředitel SLB, pro představu dodává: Částka 
65 Kč pokryje zhruba 2 minuty hovoru na Lince 
bezpečí, kde 100 konzultantů v nonstop provozu 
přijímá a řeší 700 telefonátů denně. Někdy 
i pouhé vyslechnutí může zachránit život.

Dětské pyžamko a bačkůrky symbolizují 
bezpečí a lásku rodiny. Je proto příznačné, 
že právě tyto se stanou podporou dětem, jež 
pocit bezpečí nemají nebo jej ztratily.

KappAhl má velké srdce pro všechny v nouzi, 
zejména pro děti, které nemají pocit bezpečí, 
i když jej většina z nás považuje za samo-
zřejmost. Ve všech zemích, kde má KappAhl 
prodejny, společnost spolupracuje s organizace-
mi pracujícími pro děti, aby se měli kam obrátit, 
když se necítí v bezpečí. Pro Českou republiku 
jsme proto zahájili spolupráci s Linkou bezpečí, 
říká Jari Lahtinen, country manager KappAhl 
pro Českou republiku.

Dále pak dodává: Abychom fi nančně přispě-
li na tyto organizace, KappAhl na Vánoce vyvinul 
speciální dětskou řadu nočního prádla a daruje 
na konto Linky bezpečí 65  Kč za každý prodaný 

kus až do Štědrého dne, a tímto pomůže dát 
více dětem možnost získat podporu, když 
se cítí v tísni. Charlotte Högberg, která je 
zodpovědná za sociální sponzoring KappAhl, 
na závěr doplňuje: Vánoce jsou především 
svátkem pro děti, ale všechny děti se nemají 
tak dobře, jak bychom si přáli. Chceme proto 
informovat o odborné pomoci a podpoře, které 
Linka bezpečí představuje. Naší nadějí je, že se 
touha pomáhat rozšíří i mezi naše zákazníky 
a pobídne je k darování. Obchody KappAhl 
najdete v Praze (OC Palladium, Galerie Har-
fa), v Brně (Olympia Centrum), v Českých 
Budějovicích (KappAhl) a také v Liberci (OC 
Forum).

Linka bezpečí je dětem stále nablízku

Spoluprací se Sdružením Linka bezpečí 
(SLB) pomáhá ŠIK nejen šířit informace, ale 
především působí preventivně v krizových 
oblastech a jevech, čímž naplňuje své cíle. 

Myšlenka seznámit děti s riziky, která jim 
v dnešní době hrozí, a zároveň je i vzdělávat 
v oblastech, jež budou do života potřebovat, 
tvoří od počátku podstatu našeho projektu, 
a právě v těchto aspektech je pro nás spoluprá-
ce s Linkou bezpečí klíčová a nepostradatelná, 
říká Miloš Kačer, koordinátor preventivního 
vysílání ŠIK CZ.

Lenka Mia Lukáčová, vedoucí odd. 
komunikace SLB, k tomu dodává: Spolupráce 
se společností ŠIK CZ rozšířila naše možnosti 

komunikace, neboť patří mezi média s vysokou 
afi nitou vzhledem k naší cílové skupině. Je důle-
žité, aby děti a mladí lidé věděli, že se mají kam 
obrátit, pokud je něco trápí nebo nevědí jak dál.

Vzájemnou spolupráci Miloš Kačer dále 
shrnuje: ŠIK si velmi cenní odborné spolupráce 
a garance projektu ze strany Linky bezpečí, 
která trvá již téměř 4 roky a je nedílnou součástí 
našeho projektu. Hlavní snahou projektu je 
pomoci žákům a studentům základních a střed-
ních škol lépe zvládnout komplikované životní 
situace. Participace Linky bezpečí na našem 
projektu spočívá především v tvorbě námětů 
rubrik, scénářů a metodických listů k jednotlivým 
videospotům, dodávání statistik a výzkumných 

studií i již hotových vlastních videospotů. Nutno 
podotknout, že smyslem zmíněných metodických 
listů je poskytnout pedagogům informace, jak 
s daným spotem pracovat v hodině, aby výuka 
splňovala požadavky stanovené dle Rámcového 
vzdělávacího programu. Věříme v další roky kva-
litní spolupráce a přejeme tímto Lince bezpečí 
hodně úspěchů v celém jejím snažení.

Školní informační kanál (ŠIK) zprostředkovává prostřednictvím 
velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách kvalitní 
informace, osvětové kampaně, aktuality a oslovuje širokou 
skupinu dětí a mladých lidí ze základních i středních škol, 
tedy potenciální klientky a klienty Linky bezpečí. 



Ondřej Havelka a Simona Houda Šaturová odhalili divákům život za oponou. Na harfu zpěvačku doprovázela Barbora Váchalová.

Simona 
Houda Šaturová

je držitelkou Ceny Nadace Charlotty 
a Waltera Hamelových za vynikající pěvecké 

výkony (Lübeck, 2007) a ceny Thálie za 
nejlepší operní výkon v roce 2001. Narodila 
se v Bratislavě, kde absolvovala konzervatoř. 

Své pěvecké vzdělání dále prohlubovala v 
Praze u doc. Soni Kresákové, na mistrovských 
kursech Ileany Cotrubas ve Vídni a u Magreet 

Honig v Amsterodamu.
Více se o sopranistce dozvíte na jejích 

stránkách 
www.saturova.com.

 

Koncert Simony Houda Šaturové 
pro Linku bezpečí
Ve středu 3. října 2012 se v barokním refektáři Dominikánského 
kláštera sv. Jiljí na Starém Městě Pražském konal ojedinělý 
koncert operní pěvkyně Simony Houda Šaturové. Ředitel 
Sdružení Linka bezpečí Richard Schinko ji při té příležitosti 
ofi ciálně představil jako novou patronku LB. 

 reportáž4

Celým slavnostním večerem provázel vždy 
šarmantní Ondřej Havelka a záštitu nad akcí 
převzal pražský primátor doc. MUDr. Bohu-
slav Svoboda, CSc. Hosté měli jedinečnou 
příležitost poslechnout si například árii Rusal-
ky Měsíčku na nebi vysokém či Lascia ch’io 
pianga z opery Rinaldo, a to za netradičního 
doprovodu harfy. Během povídání Simony 
Houda Šaturové a Ondřeje Havelky, který 
je kromě jiného také operním režisérem, se 
navíc dozvěděli více nejen o samotné opeře, 
ale i o životě za oponou.

Ondřej Havelka o smyslu Linky bezpečí 
říká: Dnešní doba je čím dál tím více stresující 
a tíživější. Samozřejmě si uvědomuji, že někdy se 
dotazy volajících mohou nám dospělým jevit jako 
podružné nebo naivní a proto máme tendence 
je přehlížet. Ale i z „malých těžkostí“, pokud 
se neřeší, se může vyvinout problém daleko 
závažnější a skončit zbytečnou tragédií nebo 
traumatem. Lince bezpečí tak přeji co nejvíce 

partnerů a podporovatelů, aby mohla existovat 
a pomáhat těm, kteří to potřebují. Je dobré 
vědět, že když se nějaké dítě ocitne v situaci, 
kdy si neví rady, tak se má na koho obrátit.

Součástí večera byla také ukázka výtvar-
ných děl současného českého umění, která 
dostala Linka bezpečí od umělců darem. 
Svého majitele ještě ten večer našel obraz 
Evžena Šimery s názvem Vertical Horizon-
tal z cyklu New Dripping, který umělec 
vytvořil přímo pro Linku bezpečí. Dalším 
vydraženým dílem se stal obraz malíře Jiřího 
Davida V masce. Výtěžek z aukce, který činí 
100 800  Kč, bude sloužit na podporu služeb 
Linky bezpečí a pokryje dva dny jejího provo-
zu. Katalog všech uměleckých děl a fotogale-
rii z koncertu si lze prohlédnout na stránkách 
www.linkabezpeci.cz.

Rozhovor s patronkou Linky bezpečí 
Simonou Houda Šaturovou najdete v aktuál-
ním čísle časopisu na stránkách 13–14.



odborná příloha Sdružení Linka bezpečí
prosinec 2012
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V letošním roce se odborné přílohy bulletinu SLB zaměřovaly 
na dospívání a předkládaný článek má tuto etapu po teoretické 
stránce uzavřít. Jeho cílem je představit koncept vynořující se 
dospělosti jako nového vývojového stádia životní cesty člověka 
a faktory, které s tímto procesem souvisejí. 

 Mgr. Honza Kaňák

Jak se stáváme dospělými?

V posledních zhruba 15 letech se ve vývojové psychologii 
objevuje termín emerging adulthood (volně přeložitelný jako 
vynořující se dospělost). Mluví se o období, které je svými 
charakteristikami již jiné, než byla adolescence, ale v němž 
jedinec ještě nenaplňuje rysy odpovídající dospělosti. Jedná se 
tedy o období, jež se postupně vynořuje a vyrůstá z adolescen-
ce. Opustit domov. Vdát se, oženit se. Mít dítě. Co z toho je 
znakem dosažení dospělosti? (Arnett, 2001: 133). Výzkumy 
z konce 20. století poukazují na to, že klasické antropologické 
charakteristiky, jako jsou vstup do manželství, rozvoj dovednos-
tí, péče, poskytování ochrany či starání se o domácnost a děti, 
je spíše na spodním okraji toho, co je pro defi nování dospělosti 
důležité (Arnett, 1997). Navíc ani není možné říci, že by všichni 
lidé, kterým je dnes mezi 18 až 25 lety, výrazně toužili po tom, 
aby si mohli říci, že jsou dospělými (Arnett, 2004).

Jak je tedy možné se na dospělost a vstup do ní dívat? Jaké 
jsou charakteristiky, které se s dospělostí pro dnešní mladé 
ne/dospělé pojí? Na tyto dvě otázky se pokusím v tomto článku 
odpovědět. Rozhodně nepůjde o odpovědi vyčerpávající, ale 
spíše o jakési první nahlédnutí za oponu současného pojetí 
vynořující se dospělosti, tedy za oponu nejstarší cílové skupiny 
Linky bezpečí.

Co znamená být ne/dospělým?
Jeffrey J. Arnett (2001) realizoval výzkum, v němž respon-
dentům položil otázku, kterých z 38 prezentovaných charak-
teristik musí jedinec dosáhnout, abychom jej mohli považovat 

za dospělého. Pro většinu dotazovaných (74  %) jsou znaky 
dospělosti spojené s individualismem, jako jsou přijetí odpověd-
nosti za naše vlastní jednání, možnost a schopnost rozhodování 
se na základě vlastních hodnot nezávisle na rodičích či rozvinutí 
takového vztahu s rodiči, který by byl na rovině vztahu dospě-
lého s dospělým. To by ale, podle Arnetta (2007a: 26), nemělo 
vést k hodnocení ne/dospělých jako sobeckých a jen na sebe 
zaměřených lidí. Procentní zastoupení těch, kteří vykonávali 
nějakou dobrovolnickou činnost při škole, vzrostlo z 66  % 
v roce 1989 na 82  % v roce 2001.

Charakteristiky, jež jsou spojené s péčí o rodinu, pak jako 
znak dospělosti vidělo 56  % dotazovaných a rolové charakte-
ristiky, jako jsou práce na plný úvazek, manželství, či dokončení 
vzdělání, byly důležité pro status dospělosti jen pro 22  % 
respondentů.

Nejen tyto výsledky ilustrují úvahy odborníků nad tím, co 
přichází po období adolescence a jestli se vůbec o nějaké dospě-
losti dá mluvit (Arnett, 2001).

J. J. Arnett pojímá právě období mezi dosažením zletilosti 
a zhruba 25 lety života za etapu, kterou označil jako emerging 
adulthood, tedy vynořující se dospělost. Autor tvrdí (Arnett, 
2004), že je to období, kdy ne každý chce být dospělým 
(dospělost jako taková není hodnotou), mnoho mladých studuje 
a navíc chápe toto období jako prostor, kde mohou zkoumat 
a zkoušet, co by mohli dělat, jaká práce by je zřejmě bavila 
a kdo by mohl být jejich životním partnerem. Mladí lidé v tomto 
období pokračují v hledání a utváření vlastní identity a do 



tohoto hledání (oproti adolescenci) zapojují i hledisko budoucí-
ho vývoje a snaží se vytvořit nějaký dlouhodobější plán (Arnett, 
2006). Ten je ale často několikráte v tomto období změněn, 
což se může týkat jak školy a oboru, který chtějí studovat, 
tak i práce, jíž se chtějí věnovat, ale třeba i bydlení. S těmito 
změnami může být spojována také úzkost, kterou mohou, 
ovšem nemusejí, mladí ne/dospělí prožívat (Arnett, 2000, 
2007a). Důležité pro toto období je také to, že sami mladí se 
chápou jako ne/dospělí, tedy jako dospělí v některých oblastech 
a v jiných ještě nikoliv. V již zmiňovaném výzkumu takto odpo-
vědělo 50  % respondentů ve věku 18 až 25 let.

Důležité je také poznamenat, že koncept vynořující se 
dospělosti je kulturně podmíněn a je velmi pravděpodobné, 
že charakteristiky, které jsou výše prezentované, by nemusely 
odpovídat vývoji v jiném kulturním kontextu, než je euroameric-
ká střední třída (Arnett, 2007b). Hendry a Kleop (2010: 173) 
k tomu dodávají, že někteří mladí lidé na Západě stále násle-
dují tradiční dospělé role poměrně brzy (a) někteří dosáhli 
statusu dospělého ještě před dvacátými narozeninami.

Měnící se vztahy v ne/dospělosti
Okruh vztahových problémů je silně zastoupený ve volání dětí 
a dospívajících na Linku bezpečí. Jak vypadá z jejich hlediska 
období ne/dospělosti? Některými je vnímáno jako přechodové 
období, kdy lidé získávají dovednosti, které jsou později důležité 
pro jejich dospělé role, a to jak z hlediska vztahů, tak z hlediska 
práce. Nicméně existují také studie, které tvrdí, že úspěšné 
zapojení se do pracovních a partnerských vztahů v průběhu 
vynořující se dospělosti nemusí znamenat, že tyto oblasti budou 
ne/dospělí úspěšně zvládat i za hranicí třicátého roku života 
(Roisman et al., 2004).

Carolyn McNamara Barry s kolegy (2009) zkoumali, jaký 
vliv mají romantické a kamarádské vztahy během vynořující 
se dospělosti na dosahování kritérií dospělosti. Obecně autoři 
shrnují, že dosažení rysů dospělosti je spojené s negativním 
hodnocením přátelských vztahů (trávení méně času s dotyčným, 
nejsou si tolik jistí, že bude vztah pokračovat i nadále a říkají jim 
méně zážitků, stejně jako obecně méně kladně hodnotí vzájem-
ný vztah). A zároveň jsou dosažená kritéria dospělosti spojená 
s lepším hodnocením vztahů partnerských. Autoři z toho usuzují, 
že při postupné proměně v dospělé sílí romantické vztahy, jejich 
intimita, pevnost, což může souviset i s dobou, kterou spolu 
vzájemně partneři tráví. To se může projevit na menším kontaktu 
s kamarády a na zhoršení hodnocení vzájemného vztahu.

Výše prezentované lze shrnout tak, že z hlediska vztahů pře-
cházíme do dospělosti tím, že prohlubujeme kontakt s partnery, 
omezujeme intenzitu kamarádských vztahů, a vyrovnáváme 
podřízenost a nadřízenost ve vztahu s rodiči.

Co ovlivňuje věk odchodu z domova?
Vyrovnání vztahu rodičů jako vztahu dospělého s dospělým 
může být provázeno odchodem dítěte z domova. Ten je vnímán 
jako důležitý milník vedoucí k dosažení dospělosti. Ne všichni 
ale opouští rodné hnízdo ve stejný moment. Ukazuje se, že 
dívky odcházejí z domova dříve než chlapci (White, 1994) a že 
ti, kteří bydlí v doplněné rodině (jeden rodič nevlastní), odchá-
zejí dříve (Tang, 1997). Seiffge-Krenke (2010) zjistila, že děti, 
které měly se svými rodiči v období adolescence méně konfl iktů 
a vzájemný vztah hodnotí kladněji, zůstávají také častěji ve 
společné domácnosti. Ve stejném článku autorka upozorňuje 
i na to, že ti, kteří déle zůstávají doma s rodiči, vyvíjejí podstatně 

méně aktivit spojených s romantickými vztahy. Ale nejsou to 
jen charakteristiky rodinných a romantických vztahů, které 
odchod z domova ovlivňují. Becker s kolegy (2005) zdůraz-
ňují, že i ekonomická nejistota je faktorem, který prodlužuje 
pobyt u rodičů. Z výše prezentovaného bychom ale neměli 
nabýt dojmu, že pokud budeme vyostřovat konfl ikty se svými 
dětmi, pomůžeme jim dospět. Tak tomu rozhodně není. Jednak 
konfl ikty jako takové vedou v období ne/dospělosti k horšímu 
prospívání (O’Connor et al., 2011), zároveň na dřívější odchod 
má vliv i aktivní podpora samostatnosti dětí od rodičů.

A jak odcházení z domova vidí samotní rodiče? Podobnou 
otázku jim položili Kloep a Hendry (2010: 822). Rodiče osa-
mostatnění svých dětí popisují různě emocionálně od pocitů 
pýchy přes uvědomění si toho, že již nejsou potřeba, až po 
zavržení. Autoři rozdělují reakce na odchod a osamostatňování 
dětí do čtyř kategorií: a) šťastné akceptování, b) pochopení 
vývoje s prvky nejistoty, c) vědomé i nevědomé aktivity ztěžující 
nezávislost a d) proces mocenského boje s výsledkem zavrhnutí 
nebo triumfu.

Závěr
Předložený článek je krátkým nahlédnutím do období mezi 
adolescencí a dospělostí a je především rešerší odborných 
českých i cizojazyčných textů, zvláště pak J. J. Arnetta, který je 
autorem zmíněného konceptu vynořující se dospělosti. Zájemci 
o tuto problematiku se mohou více dočíst v článku Karaffové 
a Baumgartnera (2012).
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V kterém věku musí děti opustit dětský domov? 
Dětský domov poskytuje péči dětem a mladistvým do 26 let, 
pokud studují, ale vzhledem k tomu, že 99  % dětí z dětských 
domovů nestuduje vysoké školy a většinou končí učňákem, tak 
po jeho absolvování opouští ústav v 18 letech. Některé děti 
mívají díky dětským domovům různá spoření, takže neodchází 
úplně s prázdnou a dostanou jednorázovou fi nanční podporu, 
řekněme přibližně do 20 000  Kč. Děti jsou sice seznámené 
s tím, že až se vyučí a udeří osmnáctý rok, tak musí odejít, ale 
není jim pak už poskytována další péče, která by jim na cestě 
životem pomáhala a nějak je směrovala. Mohou se samozřejmě 
vrátit pro nějakou radu či pomoc, ale většinou jsou už stejně 
odkázané pouze samy na sebe. Což je dosti tristní. To ale není 
chyba dětského domova, protože ten prostě nemá kapacitu ani 
možnost následnou péči poskytovat.

Jak konkrétně dětské domovy děti na odchod do života 
připravují? 
Dětské domovy až tak ne, protože to jsou primárně výchovná 
zařízení, která se starají o to, aby dětem nahradily rodinnou 
péči. Většinu aktivit tak zajišťují neziskové organizace, a ty jsou 

často zaměřeny na praktické věci týkající se práce a bydlení. 
Řada neziskovek se to snaží zkombinovat s představami 
a možnostmi dětského domova, aby vše probíhalo ve vzájemné 
spolupráci.

Jak řeší naše současná legislativa problematiku odchodu dětí 
z ústavního zařízení?
V podstatě nijak. Stát vytvořil ústavní zařízení, ale už víceméně 
neřeší problematiku s tím spojenou. Takže u nás sice fungují 
různí sociální kurátoři atd., ale ti nejsou určeni pouze pro děti 
z dětských domovů, ale spíše pro lidi, kteří se nachází v nějaké 
těžké životní situaci. Všechny aktivity na podporu těmto lidem, 
tak vytvářejí pouze neziskovky. Není to tedy ošetřeno státem. 
Ve chvíli, kdy tito lidé odejdou, už se o ně stát v podstatě 
nezajímá.

Jaký je váš názor na zrušení dětských domovů – myšleno 
klasických velkokapacitních zařízení?
Transformace je určitě nutná, ale vlastně není přesně dotaženo, 
jak by to mělo vypadat, a není nastaven systém, který by to 
mohl nějak řešit. Ale je to úplně na začátku, takže to je asi 

Dětské domovy děti 
na běžný život nepřipraví
Česká republika se řadí v počtu umísťovaných dětí do dětských 
domovů a výchovných ústavů na přední místa v Evropě. Se 
Simonou Bagarovou, zakladatelkou společnosti Rozmarýna, 
jsme si povídaly o integraci mladých lidi z dětských domovů do 
běžného života.

 Rozhovor vedla: Mgr. Klára Stuchlá Libertová
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přirozené a určitě během pěti let nějaký systém začne krystali-
zovat.

V čem je postavení se na vlastní nohy těžší pro děti 
z dětských domovů oproti dětem vyrůstajícím v pěstounské 
péči?
Myslím, že hlavní problém je především v zázemí a citové pod-
poře. A ten rozdíl je poměrně značný. Děti z dětských domovů 
jsou v podstatě najednou ze dne na den vrženi do světa a nikdo 
se jim už nadále nevěnuje. Sice se mohou jakoby vrátit, pokud 
mají nějaký problém, ale tím, že dětí je v ústavech moc, tak není 
čas se tomu příliš věnovat.

S jakými nejčastějšími problémy se mladí lidé po odchodu 
z dětského domova potýkají?
Práce, bydlení, osobní vztahy. Zkrátka všechny běžné potřeby, 
bez nichž samostatný život nejde moc nastartovat. Odchod 
z domova by tak měl být určitě lépe ošetřen, aby především 
sociální potřeby byly pro mladé lidi zajištěny a oni se bezprizor-
ně neocitaly téměř na ulici či na okraji společnosti a byly schopni 
nastartovat svůj vlastní život.

Změnila se podle vás za posledních 15 až 20 let viditelně 
péče v dětských domovech? Jak?
Určitá změna tam je. Především se jedná o tendence zmen-
šovat počet skupin dětí na vychovatele a řada ústavů se snaží 
o vytvoření kvalitnějšího prostředí, jež by působilo co nejvíce 
rodinně. Ale pořád zůstává plno problematických faktorů, které 
dětem rodinu nenahradí a na normální běžný život je bohužel 
nepřipraví.

Dá se nějak zhodnotit, zda prožívají odchod z dětského 
domova hůře chlapci nebo dívky?
To asi nedokážu jednoznačně říct, ale ze zkušenosti mám pocit, 
že kluci jsou daleko odolnější a stabilnější. Více ustávají různé 
krizové situace a berou je tak, jak jsou. Neprožívají každý pro-
blém tak dramaticky. Dívky jsou většinou citlivější a více to řeší. 
Když přijdou k nám do Rozmarýny, respektive do Café Rozmar, 
tak ze začátku hůře snáší stres a tlak, který je na ně kladen, ale 
časem se to srovná a jsou později naopak zodpovědnější než 
kluci.

Bývá poměrně časté, že se dívky rozhodnou brzy po odchodu 
z dětského domova založit vlastní rodinu a začne se vše 
opakovat…
To je pravda, ale není to tak, že by se rozhodly. Spíš převládá, 
že otěhotní „omylem“. Proč tomu tak je, nevím, asi je to absencí 
informovanosti a nedomýšlení té problematiky v takto mladém 
věku. Většina mladých lidí, kteří vyjdou z dětského domova, 
tolik nepřemýšlí o důsledcích svých činů a moc věci dopředu 
neřeší. Pro dívky je to možná paradoxně vypořádání se se 
sociální nejistotou, protože jdou na mateřskou dovolenou a stát 
se o ně jakoby postará, ale ty dávky jsou minimální a situace pro 
matku samoživitelku bez pomoci rodiny je dost často neúnosná, 
takže si tím vlastně většinou svoji situaci jen zkomplikují. O dítě 
se z počátku sice starají, ale je dost velké riziko, že to dopadne 
tak, že dítě nakonec skončí opět v ústavu. Také si často svoji 
špatnou zkušenost s vlastní matkou promítají do vlastního živo-
ta. Stejné je to i s výběrem partnera, který většinou není stabilní, 
má třeba problém s drogami, je ve vězení nebo na ulici, takže 
nevytvoří rodinu a matky zůstanou na to dítě samy. Tudíž si 

ztěžují svoji cestu hned na začátku a ocitají se v sociální skupině, 
z níž se pak těžko dostávají.

Jak Rozmarýna pomáhá těmto mladým lidem na začátku 
jejich samostatné cesty životem?
Poskytnutím práce v Café Rozmar, což je vlastně první 
a bohužel pořád jediná sociální forma, která zaměstnává tyto 
lidi. Polovina našich zaměstnanců jsou lidé, kteří přišli z dětského 
domova a polovina jsou „normální“ zaměstnanci. Mladí lidé 
z dětských domovů u nás působí jako tréninkoví kuchaři nebo 
číšníci/servírky a mohou u nás pracovat až jeden rok a získávat 
svou první praxi. Snažíme se jim ale také poskytnout základní 
pracovní návyky a hlavním principem je především lidská podpo-
ra. Tedy poskytnutí práce a rozběhnutí na začátku jejich cesty. 
Zároveň nevykřikujeme, že jsme sociální fi rma, takže se nemusí 
cítit hned stigmatizovaní, že oni jsou ti z dětského domova. 
Umožňujeme jim také pomoc tzv. průvodců, kteří jim dají rady 
a pomůžou při řešení osobních krizí.

Jak je to se zajištěním bydlení? Mnoho náctiletých z dětských 
domovů přichází do Domů na půl cesty, ale to je zase pouze 
provizorium.
Ano, je to takové provizorium, neboť v Domech na půl cesty 
jsou podmínky, které dětský domov připomínají. Pravidelné 
setkávání s průvodci a pravidla v užívání spotřebičů, prostor 
a chodu v domě. Ale je to pro ně zatím jedna z mála jistot, kam 
mohou hned po odchodu z domova jít a kde před nimi nezavřou 
dveře. Většina z nich proto končí v Domech na půl cesty.

Snaží se kontaktovat vlastní rodinu?
Většinou ano, ale končí to obvykle zklamáním, protože tyto 
vztahy zkrátka nefungují. Dosti obvyklé tedy bývá, že biologičtí 
rodiče své děti zneužívají a berou si od nich naopak peníze, a ty 
se vlastně jen snaží získat si jejich lásku jakýmkoli způsobem. Pro 
děti je to těžké, jelikož nemají zkušenosti s rodinou a neví, co je 
správně. Proto to zkouší stále znovu, i když to nedopadá dobře 
a je to pro ně většinou jen další bolestná zkušenost.

Mají tito mladí lidé nějaké reálné plány, jak si povedou po 
odchodu z domova?
To právě moc neřeší. Což může být na jednu stranu věkem, 
neboť v 18 letech to ještě může být pro ně brzy mít nějaké jasné 
cíle. Ale velký problém vidím v tom, že je pro ně složité v něčem 
vytrvat a jít si za tím, aby se někam dostali. Přijdou k nám napří-
klad s tím, že jsou vyučení kuchaři, ale bohužel jejich dovednosti 
nejsou na takové úrovni, aby mohli pracovat ihned samostatně. 
Spousta z nich nechce akceptovat, že je nutné projít si určitou 
cestou zkušeností, že pokud vaří, tak musí zvládat i jiné práce 
v kuchyni. Navíc jsou jejich představy dosti naivní, neboť mají 
pocit, že můžou přijít, kdy budou chtít, a dostanou automaticky 
poměrně vysokou mzdu, aniž by se museli moc snažit. To, že 
proto musí něco udělat, že je nutné absolvovat nějakou praxi 
a učit se dalším věcem a posouvat se dál, málokdo z nich přijímá. 
Hlavní problém tedy je v tom, že v sobě většinou nemají ambici 
to někam dotáhnout, spíše chtějí jít co nejsnazší cestou. Dalším 
kamenem úrazu je také dodržování pevné pracovní doby. 
A v tom právě vidím důsledek nevyvážené péče v dětských 
domovech, kdy jsou děti sice zavaleny hmotnými dárky a věcmi 
od sponzorů, ale nechápou skutečnou cenu těch věcí a toho, že 
to není samozřejmost. Nejsou tak schopné chápat skutečnou 
hodnotu věcí a peněz a neumí s nimi hospodařit.
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„Už abych bydlel sám, pak bude všechno jinak,“ patří 
k myšlenkám, s nimiž si v průběhu dospívání pohrává snad 
každý. Co odchod od rodičů obnáší, co jej může ovlivňovat či 
komplikovat, to jsou témata, na která se zaměřuje následující text.

 Barbora Krčmářová

(Ne)chci tu už s vámi být

Opuštění domácnosti rodičů je považováno za jeden z klíčových 
momentů v procesu přechodu z dospívání do dospělosti (Iaco-
vouová, 2001). Pro dítě, jeho rodiče i okolí je také výrazným 
signálem úspěšně probíhající vývojové změny (Vágnerová, 
2000). Změnou bydliště se potomek vymaňuje z přímého 
a stálého vlivu rodičů, což přináší výrazné nároky na něho 
samotného. Většinou se poprvé v životě setkává s tak vysokou 
mírou nezávislosti, možnosti samostatného rozhodování a záro-
veň nutností vlastní odpovědnosti. Může si svobodněji volit 
svůj životní styl a role, navazovat přátelství, užívat si soukromí. 
Současně se ale ztrácí – nebo stává hůře dosažitelnou – emocio-
nální či fi nanční podpora rodiny (Vágnerová, 2000).

Odchody z domova u nás a ve světě
Nelze stanovit přesný věk, v němž by opuštění společného byd-
lení s rodiči bylo nutné, zdravé či správné. Výzkumy provedené 
sociology i psychology se shodují v tom, že odchod od rodičů 
ovlivňuje řada aspektů, jako jsou například pohlaví jedince, 
ekonomická situace rodiny, rodinné klima a vztahy uvnitř 
rodiny, partnerský vztah jedince, osobnostní nastavení a také 
sociokulturní kontext. Obecně lze říci, že hlavními spouštěči 
odchodu z domova bývají často studium, práce nebo navázání 
partnerského vztahu.

Nejrychlejší jsou v tomto osamostatňování mladí Američané 
opouštějící domov ve věku 18 až 19 let. Podle Arnetta (2004) 
tento trend vychází z výrazného společenského tlaku na indivi-
dualitu, kterou chtějí mladí dospělí demonstrovat. V evropském 
prostředí rozlišuje Billari (2004) dva typy tranzice do dospělosti, 
které dává do souvislosti s opouštěním rodičovského domova, 
a to časný a pozdní. Časný přechod je v tomto rozlišení typický 
pro severské země, kde se potomek osamostatňuje ve věku 
kolem dvaceti let. Pozdní přechod a opuštění domácnosti rodičů 
spojené většinou se sňatkem a založením vlastní rodiny se 
objevuje v jihoevropských státech, jako jsou Španělsko či Itálie. 
V České republice lze z dostupných dat soudit, že většinou 
opouštíme rodné hnízdo mezi 22 a 24 lety, přičemž ženy se 
k této změně odhodlají o dva roky dříve než muži (Paloncyová, 
2002). Ve věkové skupině 24–34 let již 75  % osob nežije s rodi-
či ve společné domácnosti.

Setrvávání a návraty
Výzkumníci v posledních letech poukazují na trend prodlužování 
doby společného soužití s rodiči a také na změny ve způsobech 
opouštění rodičovského hnízda. Mezi faktory podporujícími 
delší pobývání v původní rodině vyvstávají ekonomické důvody, 

dlouhé studium, nejasné představy o vlastní budoucnosti či 
prostá nechuť opustit dosavadní standard bydlení a péče (např. 
Arnett, 2004, Uriarte Arciniega, 2007). (K celkovému prodlu-
žování období přechodu od adolescence k dospělosti viz text 
Honzy Kaňáka, který je také součástí této přílohy).

Model, v němž mladý člověk volně střídá období studia, 
práce, života mimo původní domov a návratů do něj, označuje 
Côté (2000) jako bumerangový efekt. Opakované návraty 
pod rodičovskou střechu mohou být základem konfl iktů mezi 
rodičem a dospělým dítětem jako dvěma samostatnými jedinci se 
specifi ckým životním stylem. V souvislosti s dlouhým přechodem 
do dospělosti se objevují také termíny „twixters“ či „parasite 
singles“. 

Côté upozorňuje i na nebezpečí ustrnutí v této vývojové 
fázi a na neschopnost trvale přijmout roli dospělého. Příkladem 
takového patologického vývoje jsou japonští hikimori (doslova 
„odtrhnuvší se“), dospívající či dospělí lidé, kteří ve strachu z tla-
ku společnosti zcela odmítají opustit rodičovské zázemí, nejsou 
schopni pracovat a zůstávají závislí na svých rodičích.
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Byla jsem takový ten snílek a „mimoň“
Rodina je základ (státu). Pro některé však toto rčení bohužel 
neplatí. O tom, že za temnou minulostí lze udělat tlustou čáru 
a najít v sobě odvahu a sílu vytvořit si rodinu vlastní, ačkoli všechny 
zkušenosti mluví proti, se s námi podělila Anna P. (pro zachování 
anonymity uvádíme pseudonym – pozn. red.)

 Rozhovor vedla: Mgr. Klára Stuchlá Libertová

Jaké bylo tvoje dětství?
Narodila jsem se jako nechtěné dítě, o které se moji velice mladí 
rodiče – matce bylo 17 let – nebyli schopni postarat, a proto 
mě vychovávala babička, matka mé matky. Zatímco spolužáci 
jezdili na prázdniny k babičkám a dědečkům, já občas jela na 
návštěvu k rodičům, což byla vždy dost velká atrakce nejen 
proto, že bydleli na venkově a měli hospodářství plné zvířat, 
která jsem si já, holka z Prahy, velice užívala, ale i proto, že 
jsem vlastně ani nevěděla, jak je oslovovat a jak se k nim chovat. 
Takže jsem měla poněkud netradiční dětství, ale nedá se říct, 
že bych se tím nějak moc trápila. Dost záhy jsem se naučila číst 
a ležela celé dny v knihách, s dětmi jsem se nijak zvlášť nedružila 
a nijak zvlášť mi to ani nechybělo. Byla jsem takový ten snílek 
a „mimoň“.

Máš nějakou zkušenost i s dětským domovem? 
Když mi bylo deset let, babička zemřela a o mé opatrovnic-
tví se přihlásili moji biologičtí rodiče. Než ale proběhl soud 
a vyřídily se veškeré formality, strávila jsme asi dva měsíce 
v diagnostickém ústavu. A upřímně, bylo to dost děsné. Byla 
jsem sama, byla jsem vyděšená a netušila, co se mnou bude. 
Nikdo se s desetiletým dítětem nebavil o tom, jak probíhá soud, 
a já tak nevěděla, jestli budu v diagnosťáku ještě týden, měsíc 
nebo třeba rok. Vychovatelky se sice snažily, vymýšlely pro 
nás všelijaké hry a aktivity, ale přesto nikdy nezapomenu na 
pocit totální nesvobody, smutku a všudypřítomného zoufalství. 
A taky na strašení „samotkou“, což byla malá místnost s okny 

pobitými děrovaným plechem, kam se dávaly zlobivé děti na noc 
„vychladnout“. V diagnostickém ústavu se navíc ocitnou hodně 
rozdílné děti, takže jsem se tam setkala s agresivním malým 
sígrem, který plival na kohokoliv, koho potkal, i se sedmnáctile-
tou dívkou, která měla několikaleté zkušenosti s prostitucí, ale 
neuměla číst a bála se tmy mnohem víc než já.

Jaký byl tvůj život v pěstounské rodině a jak ses do ní vlastně 
dostala?
Po pobytu v diagnostickém ústavu jsem žila tři roky u svých 
biologických rodičů. Po třech letech jsem utekla, protože 
už jsem nedokázala snést jejich pití – oba byli těžcí alkoholi-
ci – a neustálé hádky a fyzické napadání. Měsíc jsem bydlela po 
kamarádech, ale to nešlo dělat věčně a pomalu už to vypadalo, 
že ze mě ve třinácti bude opravdový bezdomovec. Pak jsem 
potkala moji budoucí pěstounskou matku, která mne tenkrát 
doslova zachránila.

Proběhl další soud a já na jeho konci získala novou matku 
a staršího bráchu, jejího biologického syna. Ze začátku vypadalo 
naše soužití docela idylicky – učila jsem se vařit a uklízet, což 
mě vlastně nikdo před tím neučil, o prázdninách jsem chodila 
na brigády a vydělala své první peníze. Po počátečních nedoro-
zuměních a zmatcích jsem se se synem nové matky spřátelila 
a začala ho taky jako opravdového bráchu vnímat. Postupně se 
ale všechno zhoršovalo – matka přišla o práci, bráchu vyhodili 
z učiliště a on další školu odmítal zkoušet, mně čím dál víc vadily 
velice časté a do ranních hodin probíhající večírky matky a jejích 

Závěrem tedy lze říci, že odchod z domova může být dlou-
hodobým procesem ovlivněným celou řadou faktorů a je velmi 
těžké stanovit jeho ideální nebo standardizovaný průběh.

Literatura a zdroje:
Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The Winding Road from the late 
teens throught the twenties. New York: Oxford University Press.
Billari, F. C. (2004). Becoming an Adult in Europe: A Macro(/Micro)–
Demographic Perspective. Demographic Research – Special Collection, 
3: 15–44. [online]. [cit. 2012 10–15]. Dostupné z WWW: http://www.
demographic-research.org/special/3/2/s3–2.pdf
Côté, J. E. (2000). Arrested Adulthood: The Changing Nature of Maturity 
and Identity. New York: New York University Press.

Iacovouová, M. (2001). Leaving Home in the European Union. Working 
Papers of the Institute for Social and Economic Research, 18. 
Colchester: University of Essex. [online]. [cit. 2012 10–08]. Dostupné 
z WWW: https://www.iser.essex.ac.uk/fi les/iser_working_
papers/2001–18.pdf
Paloncyová, J. (2002). Rodinné chování mladé generace. Závěrečná zpráva 
z Biografi ckého výzkumu mladé generace. Praha: Výzkumný ústav práce 
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Nº 2. 279–292.
Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.
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přátel i neustále se střídající a v noci dost hluční „strýčkové“. 
Uzavírala jsem se do sebe, a jak to šlo, trávila jsem čas s kama-
rády, experimentovala s drogami a alkoholem – cokoliv abych 
unikla neustálému napětí, které doma panovalo.

Hádky mezi matkou a bratrem eskalovaly a po jedné 
obzvlášť velké matka bratrovi sbalila kufry. O několik týdnů 
později – bylo mi tenkrát čerstvě sedmnáct – jsem se musela 
odstěhovat i já s tím, že jsem problémové dítě stejně jako můj 
bratr, matka už neví, co má se mnou dělat, a že snahu o moji 
řádnou výchovu vzdává.

Jak probíhalo období tvého osamostatnění?
Nebyla to zrovna zábava. V sedmnácti jsem opět musela pře-
spávat u kamarádů a různých příbuzných, snažila jsem se stíhat 
školu a všelijaké brigády a sezónní práce, navíc jsem bojovala 
s drogovým návykem, který jsem si ze svých experimentů při-
nesla. Po roce jsem ale sehnala bydlení, odmaturovala a dostala 
se na vysokou školu. To mi dost pomohlo jak prakticky, tak 
hlavně psychicky. Skončila jsem s drogami a nikdy víc už po nich 
nesáhla.

Vzpomínáš si, jak ses tenkrát cítila?
Byla jsem často bezradná a bez sebevědomí. Věřila jsem, že je 
se mnou něco špatně a že tohle nemůže už být jen tak obyčejná 
smůla; byla jsem přesvědčená, že mě nikdo nemá rád a že si ani 
nezasloužím, aby mě někdo rád měl. Byla jsem deprimovaná 
a naštvaná a cítila jsem se hodně sama.

Co jsi tehdy nejvíce postrádala a co pro tebe bylo nejtěžší?
Nejvíc mi chyběla jistota. Pocit, že když se něco stane, mám 
kam jít. Nějaký pevný bod v životě, o který bych se nemu-
sela bát, že ho ztratím. Vždycky jsem chtěla jet studovat do 
zahraničí. Moc mě mrzelo, že nejen že na to nemám peníze, ale 
že i kdybych dostala stipendium a odjela, je možné, že se prostě 
nebudu mít kam vrátit. Protože pronajatý byt, ve kterém jsem 
bydlela, bude už někoho jiného, mé věci budou bůhví kde, a že 
jediná jakás takás jistota, kterou jsem dokázala vybudovat, bude 
pryč.

Co ti v nejtěžších chvílích pomohlo?
Kromě přátel, kteří se mnou přestáli mnohé, mi často pomohli 
úplně cizí lidé, které jsem ani pořádně neznala, dělali to prostě 
jen proto, že jim přišlo správné pomáhat. A to je něco, čeho 
si neskutečně cením a obdivuji. Ale co mi pomáhalo asi úplně 
nejvíc, byla víra, že to všechno přežiju, že mě to nezlomí a že 
ať je situace sebehorší, vždycky je z ní východisko, a já prostě 
mám na to ho najít. Taková určitá buldočí zakousnutost. Nikdy 
jsem se neobrátila s žádostí o pomoc na žádnou organizaci, 
takže nemohu soudit, jak to probíhá.

Jak se tyhle zkušenosti promítly do tvých partnerských 
vztahů a potřeby vlastní rodiny?
Nevěřila jsem, že existuje opravdu fungující vztah, ve kterém 
se partneři milují, respektují navzájem a milují své děti. Celý 
život jsem se bála, že budu jako všichni moji rodiče, že nebudu 
schopná být dobrou matkou, že to nikdy nedokážu. Vztahům 
a dětem obecně jsem se vyhýbala. Teď je mi třicet, jsem čerstvě 
vdaná za muže, s nímž mám už šest let vztah, o kterém jsem 
byla přesvědčená, že existuje jen v pohádkách, a plánujeme dítě. 
Stále se bojím, ale už věřím, že to zvládnu. Nicméně na to, že 
jsem „jiná“ a že mám „divnou minulost“, narážím neustále a asi 

i narážet budu. O svých zkušenostech s rodiči nemluvím, když 
se vypráví rodinné historky, tiše trpím, protože nejen že nemám 
co říct, ale navíc mi celá instituce rodiny a bezvýhradná láska 
rodičů k dětem přijde více než nedůvěryhodná.

Jsi dnes v kontaktu s biologickými rodiči nebo se svou 
pěstounskou matkou?
Moje pěstounská matka se krátce poté, co jsme se rozešly, 
odstěhovala z České republiky a já ani bratr o ní nemáme žádné 
zprávy, kromě exekučních výměrů, které na ní byly vypsány. 
Než odjela, zadlužila se u několika bank a prodala, co mohla, 
včetně věcí, které jí nepatřily. Bratr se mnou dlouhá léta bydlel, 
často se navštěvujeme, byl na mé svatbě a je pro mě velice 
důležitý. Před několika lety jsem navázala kontakt s mými 
biologickými rodiči a vídáme se dodnes. Nikdy pro mě nebyli 
„opravdovými“ rodiči, což trvá, ale jsme teď přátelé, kteří se 
snaží vypořádat s minulostí a udělat za ní tlustou čáru.
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PSYCHICKÉ PROBLÉMY V DOSPÍVÁNÍ
Michael Carr-Gregg
Dospívání – raná puberta a adolescen-
ce – je období, když už se mladý 
člověk necítí jako dítě, a přitom ještě 
není dospělý. Je to období plné emocí, 
které někdy zaplaví nejen dospívajícího 
člověka, ale i jeho okolí, a většinou samy 
odezní. Pokud se ale u dospívajícího pro-
jeví deprese či porucha příjmu potravy, 
problém s přijetím vlastního těla, úzkosti 
nebo úvahy o sebevraždě, měli bychom 
mu bez váhání podat pomocnou ruku. 
Psychické problémy však mohou zůstat 
skryty, nemusíme o nich vědět a naše 
dítě se pak trápí. Kniha nabízí rady, jak 
poznat, že se s dospívajícím „něco děje“ 
a že to „něco“ není běžným projevem 
dospívání, ale že se jedná o vážné obtíže. 
Kniha je určena pro rodiče, učitele 
a vychovatele dospívajících, psycholo-
gy, kteří pracují s dospívajícími dětmi 
a mládeží.
Portál, 235  s., 144  Kč

DĚTI A ONLINE RIZIKA
Kolektiv autorů
Odborná publikace Děti a online rizika je 
zaměřená na online aktivity dětí i dospí-
vajících a důsledky, které na jejich život 
a vývoj mohou mít. Cílem této publikace 
je předat čtenáři nejen obecné informace, 
či odborné závěry, ale seznámit je také 
s příklady z praxe a přinést inspiraci pro 
výchovné či vzdělávací působení. Tomuto 
cíli jsou přizpůsobena jak témata, jimž se 
autoři věnovali, tak i způsob zpracování. 
Publikace také přináší konkrétní infor-
mace o službách, které Sdružení Linka 
bezpečí poskytuje dětským i dospělým 
klientům, a nabízí pedagogům tipy 
a nápady, jak informace o nich předávat 
v rámci výuky žákům.
Sdružení Linka bezpečí, 180  s., zdarma

NA PRAHU DOSPĚLOSTI
Tomáš Katrňák a kol.
Kniha z dílny brněnských sociologů 
představuje partnerský život současné 
mladé generace a snaží se nahlédnout 
do jejích představ o rodinném životě. Na 
významných životních událostech jako 
je nalezení partnera, narození dítěte, 
sňatek či rozvod autoři ukazují nejen to, 
jak mladí lidé v České republice tyto udá-
losti prožívají, ale také jaké mají o nich 
představy, jaké postoje a předpoklady 
s nimi spojují a v neposlední řadě jaké 
obrysy životní dráhy si s ohledem na tyto 
události vytvářejí. Text knihy je založen 
na autorském výzkumu s využitím dat 
z vlastního šetření, které již třetím rokem 
realizuje Fakulta sociálních studií Masary-
kovy univerzity.
Dokořán, 224  s., 250  Kč

VZTAHY V DOSPÍVÁNÍ
Petr Macek, Lenka Lacinová (eds.)
Publikace shrnuje různé aspekty vývoje 
vztahů dospívajících, kterým nebylo 
dosud věnováno v tuzemské odborné 
literatuře mnoho pozornosti. Studie v ní 
prezentované mají přehledový charakter 
a autoři do většiny z nich zasazují také 
výsledky vlastních relevantních výzkumů. 
Autorský tým je z převážné většiny tvo-
řen pracovníky Institutu pro výzkum dětí, 
mládeže a rodiny na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně, 
kteří se zabývají vztahy adolescentů 
v nejrůznějších souvislostech v rámci 
řešení výzkumného záměru MŠMT 
0021622406 „Psychologické a sociální 
charakteristiky dětí, mládeže a rodiny: 
vývoj osobnosti v době proměn moderní 
společnosti“.
MU Brno, 200  s., 214  Kč

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – DĚTSTVÍ 
A DOSPÍVÁNÍ
Marie Vágnerová
Monografi e, navazující na autorčin úvod 
do psychologie, se zabývá psychickým 
vývojem člověka od prenatálního věku 
do dvaceti let. Autorka postupně 
probírá psychické projevy v kojeneckém 
a batolecím věku, v předškolním věku, 
po nástupu do školy a během školní 
docházky, v pubertě a dále významné 
psychické změny v období adolescence. 
Publikace vychází ve druhém, podstatně 
doplněném a upraveném vydání.
Karolinum, 536  s., 320  Kč

ŽIVOTOPIS HLADU
Amélie Nothombová
Autorka patří ke stálicím francouzského 
literárního světa. Je sice belgického půvo-
du, ale rané mládí a dospívání strávila se 
svými rodiči diplomaty na Dálném výcho-
dě a v USA. Je známa svým vytříbeně 
ironickým stylem a sarkasmem, ráda 
provokuje čtenáře a nebojí se konfl ikt-
ních témat. V románu Životopis hladu se 
vypořádává se svými zážitky z dvaceti let 
dětství a dospívání strávených v odlišných 
kulturních podmínkách a strhujícím 
způsobem seznamuje čtenáře s detaily 
svého osobního života, které vysvětlují 
její současnou rozpolcenost i otevřenost.
Mladá fronta, 200  s., 259  Kč
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Proč jste se rozhodla stát se patronkou 
Sdružení Linka bezpečí?
Byla to náhoda. Už asi rok jsem uvažovala, 
že bych ráda pomohla nějaké dobré věci. 
Bohužel kvůli pracovnímu vytížení jsem 
nezvládla začít se více informovat o mož-
nostech, a tak si mne Linka bezpečí vlastně 
našla sama. Když jsem dostala nabídku od 
od jejího ředitele, Richarda Schinka, nebylo 
už nad čím uvažovat a s nadšením jsem ji 
přijala.

Zažila jste jako malá situaci, kdy by 
se vám pomoc Linky bezpečí hodila? 

Vodník z Rusalky byl v dětství moje noční můra
Slovenská sopranistka Simona Houda Šaturová se stala v září novou 
patronkou Linky bezpečí a hned v říjnu se podílela na ojedinělém 
koncertu věnovaném na její podporu. Sama za svůj největší úspěch 
považuje především skutečnost, že může v životě dělat to, co jí baví, 
a ještě tím těšit i jiné lidi.

Naštěstí ne. Moje dětství bylo šťastné, i když 
jsem rodiče asi někdy zlobila.

Jak vzpomínáte na období 
osamostatňování a jak u vás probíhalo?
Proběhlo velice přirozeně. Den po ukončení 
studia konzervatoře jsem odjela na tři měsí-
ce na festival do Rakouska. Byla jsem poprvé 
sama a bavila mě odpovědnost, kterou jsem 
nabyla. Bylo to první zahraniční angažmá 
a díky tomu jsem si uvědomila, jaká je ve 
světě konkurence. Po návratu mi bylo 
jasné, že v Bratislavě nemám perspektivu, 
a plánovala jsem studium v Salcburku. Mezi-

tím jsem ale udělala konkurz do Komorní 
opery Praha, kam jsem odjela na tři měsíce. 
V Praze jsem nakonec zakotvila natrvalo. To 
má na svědomí skvělá pedagožka, kterou 
jsem zde hned první den potkala, a pak také 
můj manžel.

Myslíte si, že to mají dnešní dospívající 
těžší, než tomu bylo v době vašeho 
dospívání? 
Řekla bych, že naše generace to měla trochu 
snazší. Byli jsme uchránění tlaku konzumu. 
Já jsem moc chtěla zpívat, což mne hodně 
motivovalo. A to platí pořád. Když má 
dítě nebo student cíl, hodně věcí se tím 
zjednoduší.

Co je podle vás znakem dospělosti?
Pocit odpovědnosti.

Chtěla jste být operní pěvkyní již jako 
malá? 
Nechtěla. Moje první setkání s operou se 
moc nepovedlo. Asi jako pětiletá jsem viděla 
v televizi Rusalku a měla jsem z Vodníka 
noční můry. Víceméně mi ale bylo jasné, že 
budu dělat hudbu, protože jsem již chodila 
na housle. Zásadní zlom nastal, když mě 
v dobré víře zapsala moje učitelka houslí 
kvůli intonaci na zpěv. Začala jsem navštěvo-
vat hodiny zpěvu a ty mě bavily čím dál více. 
Pořád jsem zpívala, vyhrávala soutěže, a tak 
bylo rozhodnuto. Velkou roli hrálo i to, že 
jsem se ráda předváděla. Každý pátek, když 
skončila škola, byl pro mě svátek. Po večeři 
jsem si oblékla maminčino lila kombiné, 
nazula červené holínky a začala improvizo-
vat, imitovat učitele… Rodiče i sestra řvali 
smíchy a to jsem byla blažená. Tak jako dnes 
na jevišti.

Jak na toto vaše rozhodnutí reagovali 
rodiče?
Mám velké štěstí na maminku, která mě 
vždy podporovala. Asi ve mně viděla kome-
dianta, o čemž jsem jí nakonec pátek co 
pátek přesvědčovala, a tak mé rozhodnutí 
schválila.
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V kolika letech jste začala zpívat a jak 
vzpomínáte na léta na konzervatoři? 
Zpívat jsem začala v jedenácti letech 
a studium jsem zahájila ve čtrnácti. To je 
každopádně moc brzo. Na konzervatoři 
jsem si nerozuměla s mým prvním pěveckým 
pedagogem a ve třetím ročníku jsem zažáda-
la o přestup. Byla to velká revolta a všichni 
pedagogové se postavili proti mně. Naštěstí 
jsem to ustála a dostala se k vytoužené paní 

profesorce, která mě vlastně zachránila. 
Dnes sama sebe obdivuji, že jsem v šestnácti 
letech měla sílu takto vzdorovat, protože 
jsem byla v té době jinak poměrně nesmělá.

Měla jste nějaký dětský sen, který se vám 
vyplnil?
Jako dítě jsem neměla nějaké zásadní sny. 
Měla jsem velký vzor v sestře, která studova-
la housle, a já to chtěla také. Změna nastala, 
až když jsem se dostala na konzervatoř. 
Potom jsem začala snít…

Máte nějaké vzory v operním světě, 
konkrétně mezi sopranistkami?
Samozřejmě jsem měla a mám několik 
sopranistek, které se mi líbí, ale jenom jeden 
vzor. Je to Edita Gruberová, která mě pořád 
fascinuje. Patří už téměř čtyřicet let k abso-
lutní světové špičce. Její kariérní cesta nebyla 
snadná, a to pro mne bylo v mých těžších 
dobách velkou posilou.

Jste žádanou interpretkou mozartovských 
postav. Kterou z nich máte nejraději?
Na Mozartovi je báječné, že pro soprán 
napsal velké množství rolí a může vás 
provázet celou vaší kariérou. Milovala jsem 
Zuzanku (Figarova svatba), Paminu (Kou-
zelná fl étna), Iliu (Idomeneo). Dnes je to 
Konstanze (Únos ze serailu) a už se těším na 
Donnu Annu (Don Giovanni), kterou budu 
studovat po Novém roce.

Dnes jsou na děti již od mala kladeny 
poměrně velké nároky a mnoho věcí se 
poměřuje podle kategorie úspěšnosti, což 
znamená především důraz na to být první. 
Co vy osobně považujete za svůj největší 
úspěch? 

Že dělám povolání, které mě moc baví. To 
hraje asi největší roli v tom, jestli svou profesi 
budete vykonávat úspěšně. Navíc jsem ráda, 
že tím mohu těšit i jiné lidi.

Jaké byly vaše profesní začátky a co vám 
ve složitých situacích na počátku kariéry 
dodávalo odvahu?
Start nebyl úplně jednoduchý, ale byla jsem 
už ze školy vycvičená na nelehké situace. Už 

tam jsem měla cíl a za ním jsem šla. Srov-
návala jsem se pouze s největšími operními 
hvězdami. Co se dělo ve třídě, mě moc 
nezajímalo. Později jsem to praktikovala také 
v angažmá, kde moje představa o zpěvu byla 
jiná než tehdy platný ideál. I tenkrát jsem 
našla pomyslnou oporu u již vzpomínané 
paní Gruberové. Takže problémy, které se 
mi na začátku, ale i v průběhu kariéry stavěly 
do cesty, mé snažení neutlumily, ale spíš mě 
posilňovaly a posouvaly dál.

„problémy, které se mi na začátku, ale 
i v průběhu kariéry stavěly do cesty, mé 
snažení neutlumily, ale spíš mě posilňovaly 
a posouvaly dál“

Jste na sebe hodně přísná? Jak často 
zkoušíte?
Musíte být na sebe přísná, když chcete uspět. 
Konkurence je obrovská a každý očekává jen 
stoprocentní výkon. Když se připravuji na 
novou roli nebo koncertní program, je práce 
intenzivnější. Zpívat se bohužel nedá dlouhé 
hodiny. Vždy si udělám plán, abych si roz-
vrhla síly, aby cvičení mělo smysl. Vychází to 
na dvě hodiny denně sama, pak jsou k tomu 
korepetice, práce s pedagogem atd.

Jaká z vašich rolí pro vás byla zatím tou 
nejnáročnější?
Každopádně je to Violetta Valéry z Verdiho 
opery La traviata, kterou momentálně 
připravuji v Královské opeře v Bruselu.

Jaké jsou vaše profesní plány do budoucna?
Právě s operou v Bruselu jsem zahájila inten-
zivní spolupráci, takže budu nejbližších pět 
let často pobývat v tomto městě. Opakovaně 
se vracím i do Essenu, Pittsburghu, Berlína, 
Vídně a dalších míst.

Co byste popřála Lince bezpečí do další 
etapy její existence?
Moc bych přála Lince, aby byla hodně vidi-
telná, aby ji děti měly jako první volbu, když 
mají problém a jejich nejbližší selžou.

 Rozhovor vedla: Klára Stuchlá Libertová
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V tomto roce jsme navázali na spolupráci 
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která 
probíhala úspěšně již v minulosti. Spoluprá-
ce Linky bezpečí s VZP zapadá do snahy 
podporovat aktivity vedoucí k zodpovědné-
mu chování nejen ke svému zdraví, zejména 
u dětí, které se obracejí se svými problémy 
na číslo 116 111 nebo využívají naše online 
služby.

Linka bezpečí spolupracuje s VZP

děkujeme

podpořte nás

VZP tak podporuje prostřednictvím Linky 
bezpečí děti a mladistvé, kteří se ocitají v situ-
acích ohrožujících jejich fyzické i psychické 
zdraví a v závažných případech dokonce 
jejich život. Linka bezpečí pomáhá každý 
rok přibližně 3 000 týraných, zanedbáva-
ných nebo zneužívaných dětí a také zhruba 
1 000 dětí a mladistvých se sebevražednými 
tendencemi.

Ulehčit dětem je povznášející pocit. Přes 100 
odborných konzultantů Linky bezpečí pomá-
há dětem a dospívajícím s jejich trápením. 
Denně přijmou konzultanti Linky bezpečí 
téměř 700 hovorů, z nichž více než 100 řeší 
závažná témata, jako jsou rodinné vztahy, 
šikana, sebepoškozování nebo uvažování 
o sebevraždě. 

Někdy i pouhé naslouchání může zachránit 
život. Nenechte děti propadnout beznaději, 
že se nemají komu svěřit. A proto je tady 
Linka bezpečí, která pomáhá dětem vyrovnat 
se s jejich obtížnými životními situacemi 
i každodenními starostmi.

příběhy z Linky bezpečí

Vyřiďte té paní, se kterou jsem 
mluvila o tátovi, protože se ho bojím 
a nechci se s ním stýkat, že nápad, 
jak to řešit, vyšel.

Už to dýl nevydržím, naši se pořád 
hádají. Asi se rozvedou. Ale já je chci 
oba. Co mám dělat?

Volal chlapec, že měl strach z táty, 
protože dostal špatnou známku. 
S kolegyní vymysleli, že tam půjde 
s kamarádem. Pomohlo to a moc 
děkuje.

Dívka, co se přistěhovala z ciziny, 
volala, protože ve škole nemá kama-
rády. Řešila to (podle rady) s učiteli 
i rodiči a teď kamarády už má.

Volal chlapec, který měl problém 
s nějakou partou a alkoholem. Rád 
by poděkoval „té paní“, která mu 
pomohla.

Volala slečna, že neví, jak má říci 
mamce, že dostala měsíčky. Chce 
poděkovat paní, s níž o tom mluvila, 
že s mamkou to dopadlo dobře.

Nabídka voucherů

Minuty bez tíže

Podpořte 
Linku bezpečí 
zakoupením několika 

minut, jež mohou 
vyřešit problém nebo 

zachránit život.
Jeden průměrný hovor trvá 

10 až 15 minut.
www.linkabezpeci.cz

400  Kč
12 minut bez tíže

200  Kč
6 minut bez tíže


