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1. Úvod 

 

Předkládaná disertační práce se věnuje problematice formální podpory rodičů 

s mentálním postižením. Řeší přitom otázky, která ještě v nedávné minulosti patřily 

k okrajovým, a to i v oboru speciální pedagogiky. Vzhledem k postupné transformaci 

pobytových služeb do služeb komunitního typu případně služeb poskytujících podporu 

v přirozeném prostředí (MPSV, 2013), mají osoby s mentálním postižením mnohem více 

příležitostí k tomu vést samostatný život a zakládat rodiny. Je proto potřeba se ptát, jak osobám 

s mentálním postižením pomoci v jejich snažení být „dostatečně dobrým“ rodičem. Autorka se 

zaměřila zejména na formální podporu rodičů s mentálním postižením s ohledem na celkový 

kontext, tedy na prostředí (právní rámec, postoje a znalosti odborníků), v němž je podpora 

rodičům poskytována. Jak již bylo zmíněno v úvodu, téma je to v českém prostředí poměrně 

nové a zároveň ve společnosti i mezi odborníky často označované za kontroverzní (Kozáková, 

2013). Tématu sexuality osob s mentálním postižením jsou na rozdíl od tématu rodičovství 

těchto osob) věnovány přednášky, konference, či publikace pro laickou a odbornou veřejnost. 

Tématu rodičovství se ale prozatím takovéto pozornosti nedostává. I přesto má předkládaný 

výzkum na co navazovat. Práce Bernoldové (2018) mapující faktory ovlivňující zvládání 

mateřské role matek s mentálním přinesla mnoho zásadních poznatků týkajících se prožívání 

rodičovství, mateřské identity či důležitosti neformálních vztahových vazeb. Jedním 

z identifikovaných faktorů ovlivňujících plnění mateřské role byla kvalita a dostupnost 

formální podpory, které se matkám dostávalo. Autorka tedy vyšla z tohoto zjištění a 

v předkládané práci dále komplexněji rozpracovala možnosti systémové formální podpory 

rodičů s mentálním postižením. Oporou jí v tomto byly zejména zahraniční výzkumy, které již 

od začátku 90. let zejména v pracích Maurice Feldmana či Wendy a Tima Boothových a 

následně dalších autorů (např. Davida McConnela, Gwynnyth Llewellyn atd.) přinesly celou 

řadu zajímavých poznatků věnujících se jak tématu vzdělávání rodičů s mentálním postižení, 

tak tématu spolupráce rodičů s mentálním postižením s odborníky. 

 

2. Přínos předkládané práce 

 

Jak naznačují závěry výzkumných šetření z celého světa, důvodů, proč se tématem 

formální podpory rodičů s mentálním postižením zabývat, je celá řada. Tím naprosto klíčovým 

důvodem je nutnost hledání příčiny tak vysokého počtu odebraných dětí z péče rodičů 

s mentálním postižením, aniž bychom se uchylovali k zjednodušujícímu pohledu na tuto 
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problematiku, a přičítali toto vysoké číslo pouze na vrub inteligenčnímu koeficientu rodičů. 

Jedním z faktorů, které ovlivňují schopnost rodiče zvládnout svou roli, je kvalita poskytované 

formální podpory (Bernoldová, 2018; Wade et al., 2008). Autorka se proto v předkládané práci 

snažila rozpracovat tuto problematiku natolik, aby bylo možné identifikovat slabá místa 

v systému formální podpory. Autorka také doufá, že tato práce bude prostřednictvím analýzy 

zahraničních výzkumů a příkladů dobré praxe inspirovat odborníky ke kvalitnější podpoře 

rodičů s mentálním postižením, aby se tak počet odebraných dětí snížil a jejich potřeby 

v rodinách byly dostatečně naplňovány. Už práce Bernoldové (2018) nastínila to, jak silně 

negativní postoje odborníci ve vztahu k rodičům s mentálním postižením mají. Mnoho z nich 

se domnívá, že rodiče s mentálním postižením nejsou schopni vychovávat své děti. Zdrojem 

těchto názorů a předsudků může být nedostatek informací, které o rodičích s mentálním 

postižením sociální pracovníci mají. V předkládaném výzkumu se proto autorka rozhodla mimo 

jiné zjistit, z čeho tyto negativní postoje pramenní. Proto byly do výzkumu zahrnuty otázky 

týkající se rozsahu profesní přípravy k dané problematice.  

Klíčový přínos autorka práce spatřuje v tom, že byl dán hlas samotným rodičům 

s mentálním postižením, aby vyjádřili své zkušenosti s poskytovanou podporou. Ve výzkumu 

o lidech s mentálním postižením jsou totiž často účastníky jejich rodiče či odborníci, nikoliv 

však samotní lidé s mentálním postižením (Wade et al., 2008). 

Předkládaná práce bude díky svému zaměření také přínosem v diskuzi týkající se 

naplňování práv jak dětí vyrůstajících v rodinách rodičů s mentálním postižením, tak práv jejich 

rodičů. V současné době je zejména problematika naplňování práv a potřeb dětí diskutována 

českou společností, v odborných kruzích, i v mediích. K tomuto tématu vzniklo několik pořadů, 

je realizována kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí „Právo na dětství“. Existuje mnoho 

dalších projektů věnujících se právům dětí. Odborná diskuze se vede zejména ohledně práva 

dítěte vyrůstat v rodinném prostředí, a to v souvislosti s prozatím v legislativě neukotveným 

zákazem umisťování dětí do 7 let věku do ústavních zařízení. Předkládaná práce usiluje o to, 

aby se diskuze týkající se práva na rodinný život alespoň trochu vyvážila. Právo na rodinný 

život totiž mají jak děti (Úmluva o právech dítěte, 1991), tak osoby se zdravotním a konkrétně 

pak mentálním postižením, jak je deklarováno v Úmluvě o právech osob se zdravotním 

postižením v článku 23 (Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, 2010). Je proto 

potřeba věnovat prostor zejména tomu, zda má česká rodina dostatek podpory (nejen 

materiální) k tomu, aby zajistila svým dětem láskyplné podnětné prostředí. Zájem dítěte a zájem 

člověka (rodiče) s mentálním postižením nestojí na dichotomickém principu. Jsou to spojené 
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nádoby a úkolem speciální pedagogiky i sociální práce je hledat cesty, jak je naplnit…, jak 

naplnit společný nejlepší zájem rodiny. 

Za přínosnou autorka považuje práci i v oblasti metodologické. Unikátní je volba 

použitých metod. Kromě těch běžně využívaných (rozhovor, dotazníkové šetření) autorka 

využila pro sběr kvalitativních dat u sociálních pracovníků ohniskových skupin a u rodičů 

s mentálním postižením tzv. vinět (hypotetických scénářů). Ty byly plně přizpůsobeny 

potřebám rodičů s mentálním postižením. U rodičů byly rozhovory a viněty doplněny ještě 

kvantitativním nástrojem Support Interview Guide. Ten pro potřeby výzkumu autorka přeložila 

z angličtiny. V českém prostředí se jednalo o první využití tohoto nástroje pro mapování 

sociální sítě osob s mentálním postižením. 

 

3. Současný stav poznání 

 

Rodičovství osob s mentálním postižením a jeho zkoumání je historicky spjato zejména 

s eugenickým myšlením a nedobrovolnou sterilizací těchto osob v průběhu druhé světové války 

(Llewellyn & Hindmarsh, 2015). První vlna výzkumu se proto zaměřila zejména na zkoumání 

reprodukční funkce osob s mentálním postižením a případné poškození plodu. Výzkumy ovšem 

ukázaly, že počet dětí s postižením, které se narodily ženám s mentálním postižením, je stejný 

či nižší než v běžné populaci (Tymchuk, 1990). 

Ve druhé vlně výzkumu se pozornost zaměřila na adekvátnost péče těchto rodičů a jejich 

individuální potřeby (Llewellyn & Hindmarsh, 2015). Z výzkumných šetření vyplývá, že 

mentální postižení samo o sobě není prediktorem neadekvátní rodičovské péče. Toto tvrzení 

bylo postulováno už v prvním článku ve vědecké literatuře o tématu rodičovství osob s 

mentálním postižením, které lze nalézt v 51. svazku American Journal of Mental Deficiency v 

roce 1947 (Mickelson, 1947 in Llewellyn & Hindmarsh, 2015). 

Průřezové téma, které se opakovaně v průběhu posledních několika desetiletí ve 

výzkumu objevovalo, se zabývá riziky pro vývoj dítěte spojené s nedostatečnou péčí rodičů 

s mentálním postižením, nepodnětným sociálním prostředím a mírou ohrožení zanedbáváním a 

zneužíváním (Llewellyn & Hindmarsh, 2015). Výzkumy (např. McConnel, 2003; SIRG, 2008) 

naznačují, že problematika dopadů péče rodiče s mentálním postižení na vývoj dítěte není 

jednoznačná. Je vysoce pravděpodobné, že u každého individuálního případu závisí na celé 

řadě proměnných, jak rodič s mentálním postižením nakonec ve své roli bude úspěšný.  

Další poměrně rozsáhle zkoumanou oblastí je sociálně-právní ochrana dětí rodičů 

s mentálním postižením a výsledků těchto rodičů v soudních řízeních týkajících se plnění 
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rodičovské odpovědnosti. Pro tuto skupinu rodičů je charakteristické, že často přicházejí o svá 

rodičovská práva (Alexius & Hollander, 2014; Lightfoot & Slayter, 2014; McConnell et al., 

2011; National Council on Disability, 2012). 

V neposlední řadě se mezinárodní výzkumy zaměřují na analýzu kvality systému 

formální podpory rodičů s mentálním postižením (např. Llewellyn et al., 1998; Weiber et al., 

2016), a analýzu perspektiv klíčových oborníků, kteří poskytují rodičům s mentálním 

postižením podporu (např. Starke, 2011; Weiber et al., 2014). Zahraniční výzkumy (Wade et 

al., 2008; Wilson et al., 2013) potvrdily, že kvalitní a vhodná podpora může rodičům s 

mentálním postižením pomoci: (i) naučit se vytvářet pozitivní a stimulující interakci s dětmi, 

(ii) zlepšit své dovednosti při řešení problémů, (iii) rozvíjet dovednosti používané v 

každodenním životě, a (iv) zajistit pro své děti bezpečné prostředí. Nicméně zahraniční 

zkušenost je taková, že i navzdory existujícím a funkčním nástrojům a metodám sociální práce 

jsou tyto formy podpory rodičům s mentálním postižením nabízeny velmi zřídka (National 

Council on Disability, 2012), a je velmi obtížné přenést znalosti získané výzkumem do 

účinných intervencí v praxi. 

 

4. Výzkumné cíle a otázky 

 

Cílem celého výzkumného šetření bylo provést analýzu formální podpory rodičů 

s mentálním postižením se zapojením obou klíčových aktérů, sociálních pracovníků a 

samotných rodičů s mentálním postižením. Výzkumnou otázkou, která vedla předložený 

výzkum, bylo: Jak je připraven systém formální podpory (zahrnující legislativní rámec, agendu 

sociálně právní ochrany dětí, sociální služby i samotné sociální pracovníky) na poskytování 

pomoci rodičům s mentálním postižením? 

 

Dílčí výzkumné otázky vztahující se k cílové skupině sociálních pracovníků: 

1. Jak sociální pracovníci hodnotí systém formální podpory rodičů s mentálním 

postižením?  

2. Jak jsou sociální pracovníci připraveni na práci s touto cílovou skupinou?  

3. Jaké mají sociální pracovníci praktické zkušenosti s poskytováním podpory rodičům 

s mentálním postižením? 

4. Jaké názory a postoje mají sociální pracovníci k rodičům s mentálním postižením, a jak 

jejich názory a postoje ovlivňují výkon profese?  
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5. Jak stres ovlivňuje výkon povolání sociálního pracovníka pracujícího s ohroženými 

rodinami a jak tento stres sociální pracovník zvládá? 

Dílčí výzkumné otázky vztahující se k cílové skupině rodičů s mentálním postižením: 

1. Jak vypadá podpůrná síť rodičů s mentálním postižením? 

2. Jaké jsou zkušenosti rodičů se sociálními pracovníky a metodami, které využívají? 

 

5. Popis výzkumné strategie 

 

Překládaná disertační práce vychází z kritické teorie, konkrétně pak na ní navazující 

kritické teorie postižení, jakožto hlavního paradigmatického rámce. Tato teorie vyplynula 

z nutnosti prosazovat sociální spravedlnost pro osoby se zdravotním postižením (Pothier & 

Devlin, 2006). Kritická teorie postižení poskytuje způsob, jak opětovně vymezit postižení a 

zpochybnit systém moci, které zbavují osoby se zdravotním postižením práv na plnohodnotnou 

participaci ve společnosti (Pothier & Devlin, 2006). 

Překládaný výzkum je zasazen do tohoto paradigmatu, především proto, že si klade za 

cíl kriticky zhodnotit stávající systém podpory rodičů s mentálním postižením jakožto 

marginalizované skupiny obyvatelstva, a také navrhnout změnu systému tak, aby došlo 

k narovnání příležitostí pro tyto rodiče a jejich následnému zplnomocňování a emancipaci.  

Pro tuto disertační práci autorka zvolila smíšenou výzkumnou strategii, která v sobě 

zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkumné metody. Tato metoda byla zvolena proto, 

aby autorka mohla dostát požadavku triangulace, komplementarity (objevování překrývajících 

se a rozdílných aspektů fenoménu), a také expanze, aby výsledný obraz studie předložil co 

nejširší a nejhlubší výpověď o zkoumané problematice (Hendl, 2016).  

V rámci této smíšené výzkumné strategie autorka zvolila přístup, kdy při kvalitativním 

(rozhovory s rodiči s mentálním postižením) a kvantitativním sběru dat (dotazník) použila 

souběžné (simultánní) formy, a tím byla provedena tzv. explorace, a následně při ohniskových 

skupinách využila následné (sekvenční) formy, aby prohloubila výsledky. Creswell (2015) tuto 

formu nazývá exploračně sekvenční, kdy dochází k druhé fázi výzkumu na základě prvotního 

prozkoumání. Schematicky lze zaznačit design výzkumu následovně: 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑞𝑞

 → QL. Zkratka qn je 

označení pro výzkum kvantitativní a zkratka ql pro kvalitativní. Využití kapitálek pak 

naznačuje dominanci kvalitativní výzkumné metody v druhé fázi výzkumu. 

Za dominantní výzkumnou metodu bylo označeno využití ohniskových skupin (v 

cizojazyčné literatuře je používán termín „focus groups“). Jedná se o výzkumnou metodu, která 
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umožňuje velmi efektivní a časově méně náročný sběr dat (Rodriguez et al., 2011). Metoda je 

založená na otevřených skupinových diskusích, které zkoumají konkrétní soubor sociálně 

relevantních otázek. U této metody se očekává, že se povaha vzájemné interakce mezi účastníky 

bude podobat spontánním a neformálním diskusím. Jedná se však o řízenou diskusi (Marková 

et al., 2007). Těchto ohniskových skupin se zúčastnilo celkem 39 respondentů jak 

z neziskových organizací poskytujících sociální služby (n=29), tak pracovníků orgánů sociálně 

právní ochrany dětí (n=10).  

Za účelem získání dalších kvalitativních dat tentokráte od rodičů s mentálním 

postižením byl využit semi-strukturovaný rozhovor. Celkově se rozhovorů zúčastnilo 18 rodičů 

s mentálním postižením. Při tomto výběru metody získávání dat bylo opět zohledňováno, kdo 

bude dotazovaný, jaké informace je potřeba zjistit. Využití rozhovoru se ukázalo jako správnou 

volbou i ve vztahu ke komunikačním specifikům osob s mentálním postižením. Otázky bylo 

totiž možné zopakovat, či jinak formulovat, aby respondent správně pochopil jejich obsah. 

V průběhu setkání využila tazatelka další dva nástroje pro sběr doplňujících dat:  

a) „Support interview guide”. Jedná se o nástroj, který byl vyvinut autorským týmem na 

Univerzitě v Sydney na základě zkušeností s poskytováním sociální podpory a na 

základě teorie osobních sítí (Pierce et al., 1996; Tracy & Whittaker, 1990). Mapa 

sociálních sítí od Tracyové a Whittakera (1990) poskytla konceptuální schéma nástroje 

Support interview guide, který využívá soustředných kruhů pro určování kvality vztahů. 

b) Viněty. Tento nástroj lze popsat jako hypotetické realistické scénáře nebo také modelové 

příklady, které mají vyvolat reakci respondenta a podnítit tak formulaci jeho názoru 

(Jenkins et al., 2010; Schoenberg & Ravdal, 2000).   

Jako poslední metodu sběru dat využila autorka dotazníkové šetření. Je to jedna z metod 

kvantitativního výzkumu, díky níž je možné sesbírat efektivně velké množství dat, které však 

nejsou úplně podrobné (Giddens, 2013). Cílem sběru dat z dotazníkového šetření bylo provést 

průzkumné šetření, které mapovalo postoje, zkušenosti, znalosti sociálních pracovníků, ale také 

jejich kopingové strategie, které jim umožňují zvládat působící stres. Na základě výsledku 

šetření byl pak sestavován protokol k ohniskovým skupinám. Tato kvantitativní průzkumná 

studie umožnila základní vhled při zkoumání daného fenoménu a měla spíše explorační 

charakter. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 294 respondentů (Pracovníci OSPOD n =194, 

Pracovníci sociálních služeb n = 100). 
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6. Přehled hlavních zjištění 

 

Jedním z nástrojů, které autorka pro sběr dat využila, byl tzv. Support interview guide. 

Tento nástroj byl použit proto, že umožňuje zmapovat sociální síť a kvalitu i kvantitu 

podpůrných vazeb dotazovaného. Vzhledem k záměru překládané studie bylo potřeba nejdříve 

zjistit, do jaké míry jsou sociální pracovníci pro rodiče s mentálním postižením v jejich životě 

opravdu důležití, kolik podpůrných vazeb je tvořeno právě jimi a jak intenzivní vztah s rodiči 

mají.  

Výsledky ukázaly, že nejčastější blízkou osobou pro zapojené rodiče s mentálním 

postižením byl odborník. Z celkového počtu 115 blízkých osob tvořilo tuto skupinu celkem 40 

%. Hlubší analýza pak potvrdila autorčinu domněnku, že rodiče žijící v institucích, konkrétně 

pak v azylových domech, mají vyšší počet blízkých vazeb mezi odborníky oproti druhé 

sledované skupině rodičů žijících v domácím prostředí. Za zmínku také stojí skutečnost, že 

rodiče žijící v azylovém bydlení za nejbližší osoby označovali právě odborníky. Sociální 

pracovníci jsou tak pro mnoho rodičů velmi blízkými osobami, se kterými mají intenzivní, často 

i každodenní kontakt trvající déle než pět let. Odborníci rodičům poskytují nejen informační 

nebo praktickou podporu, často ale rodiče podporují i po emoční stránce. Vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem autorka považovala za důležité hlouběji prozkoumat kvalitu 

pomáhajícího vztahu mezi rodiči s mentálním postižením a jejich sociálními pracovníky. 

K tomu zvolila semi-strukturovaný rozhovor s rodiči s mentálním postižením a tzv. viněty. Jak 

naznačují závěry analýz obou nástrojů, ne vždy spokojenost rodiče a kvalita interakce bývají 

přímo úměrné. Rodiče ve většině případů hodnotili sociální pracovníky kladně, měli zkušenosti 

s pozitivní zpětnou vazbou od odborníků a vzájemný vztah popisovali jako důvěrný. Sociální 

pracovníci jim pomohli v řešení mnoha obtížných životních situací, kdy například hrozilo 

rodiči odebrání dětí z péče nebo ztráta bydlení. Velmi často rodičům sociální pracovníci 

poskytují podporu při vyřizování úředních záležitostí či při hospodaření s penězi. Na druhou 

stranu se v jejich výpovědích objevily i zkušenosti s neprofesionálním jednáním ze strany 

odborníků (zastrašování, zamezování kontaktu s dítětem, vnucování přání, nedůvěra ve 

schopnosti rodiče, nevhodné formy komunikace a navázání milostného vztahu s klientkou).  

I přesto, že rodiče přesně nepojmenovali další nevhodné způsoby jednání, z jejich 

odpovědí vyplývalo, že je sociální pracovníci často nepodporují v samostatnosti a nerozvíjí 

dostatečně jejich rodičovské dovednosti. Například za ně přebírají odpovědnost za výchovu 

dítěte. Jiným příkladem je nepodnikání aktivních kroků k tomu, aby rodina mohla opustit 

pobytovou službu. Tímto neprofesionálním přístupem se posiluje závislost rodičů s mentálním 
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postižením na poskytované sociální službě. Nedostatečné odborné kompetence sociálních 

pracovníků se projevily i v případě využití jednoho se základních nástrojů sociální práce a to 

konkrétně tzv. případových konferencí. I když zkušenosti rodičů s účastí na konferenci byly 

ojedinělé, jejich výpovědi naznačují, že pro toto setkání nebyli dostatečně předem připraveni a 

v průběhu konání jim nebyla poskytnuta specifická podpora, která by zajistila co nejvyšší mírů 

jejich participace na tomto setkání. 

Na základě výše uvedených zjištění bylo pro dokreslení celkového obrazu studie 

zapotřebí zapojit rovněž sociální pracovníky, kteří by vzhledem k svému pracovnímu zařazení 

mohli poskytovat podporu rodičům s mentálním postižením. Autorka nejdříve plošně oslovila 

cílovou skupinu za využití kvantitativního nástroje z kvalitativními prvky, a to konkrétně 

dotazníkového šetření, na který navazoval sběr kvalitativních dat v ohniskových skupinách.  

Závěry dotazníkového šetření ukazují, že poskytovanou podporu mohou ovlivňovat 

podmínky, v nichž sociální pracovníci služby rodinám poskytují, tím se detailněji zabývá 

analýza ohniskových skupin. Dalším aspektem určujícím kvalitu poskytované služby může ale 

být i samotná profesní příprava sociálních pracovníků. Celých 61 % dotázaných zhodnotilo, že 

jejich příprava nebyla dostatečná proto, aby mohli poskytovat adekvátní podporu rodičům s 

mentálním postižením. Tento sebekritický pohled ještě dokresluje skutečnost, že například s 

tématem podpory osob s mentálním postižením se v rámci profesní přípravy vůbec nesetkalo 

12 % dotázaných.  

Profesní příprava do jisté míry formuje jak znalosti a dovednosti sociálních pracovníků, 

tak také jejich postoje, které jsou rovněž významným faktorem při práci s rodiči s mentálním 

postižením. To, jak spolu vzdělání a postoje úzce souvisí, potvrdily závěry výzkumu. Šedesát 

osm procent účastníků předkládaného výzkumu potvrdilo, že má obavy o nejlepší zájem dítěte 

v péči rodiče s mentálním postižením. Dvacet čtyři procent dotázaných se dokonce obávalo, že 

je dítě v péči rodiče s MP v přímém ohrožení života. 

V návaznosti na dotazníkové šetření autorka dále při sběru kvalitativních dat využila 

nástroje ohniskových skupin. V rámci těchto skupin účastnici diskutovali o celkovém nastavení 

podpůrného systému pro rodiče s mentálním postižením. Identifikovali v něm řadu problémů, 

které mohou negativně ovlivnit kvalitu poskytované služby. Už při prvotním zachycení rodiče 

s mentálním postižením selhává systém v mezirezortní spolupráci. Absence služeb, které by 

byly schopny rodinu doprovázet komplexně a zároveň s ohledem na její individuální potřeby, 

byl další pojmenovaný problém. Pro rodiny není dostupná služba, která by zajistila velmi 

intenzivní způsob podpory. Zároveň nejsou dostupné ani služby pobytové, které by byly 

připraveny s těmito rodinami pracovat.   
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Účastnici skupin také hovořili o osobnosti sociálního pracovníka a jeho pohledu na 

danou problematiku. Někteří zúčastnění diskutující se potýkají s frustrací při práci s těmito 

rodinami. Zároveň jejich nedostatečné znalosti vedou také k pocitům strachu, např. při 

spolupráci při plánování rodinného života jejich klientů. Sdíleli například také obavu o 

častějším narození dítěte s postižením mezi lidmi s mentálním postižením. 

Specifika rodičovství osob s mentálním postižením byla dalším diskutovaným tématem. 

Hlavním identifikovaným specifikem byla zvýšená míra potřeby podpory při plnění rodičovské 

role. Podpora by měla být také cílena směrem k dítěti. Zajištění podpory při plnění školních 

povinností, práce s jeho identitou, doprovázení sociálním pracovníkem nebo využití 

vrstevnických programů, byly zmiňované možnosti podpory dítěte rodiče s mentálním 

postižením. Dále diskutující pojmenovali několik charakteristik rodičů s mentálním 

postižením, které rovněž vnímají jako klíčové při plnění rodičovských povinností. Konkrétně 

se jednalo o negativní výčet vlastností (manipulovatelnost, neschopnost dítěti zajistit podnětné 

prostředí, neschopnost rozeznat ohrožení dítěte, neochota spolupracovat s odborníky, 

nedostatečné vzdělání v oblasti sexuality a rodičovství).  

V souvislosti se specifiky rodičovství bylo dále diskutováno hledání nejlepšího zájmu 

dítěte či téma definování dobrého rodičovství. Ve třetí ohniskové skupině se diskutující shodli, 

že zájem dítěte je nadřazen zájmu rodiče. Do posuzování nejlepšího zájmu dítěte ovšem dle 

zúčastněných diskutujících výrazně zasahuje individuální nastavení každého sociálního 

pracovníka, který situaci vyhodnocuje. 

Sociální pracovníci také rozebírali konkrétní faktory ovlivňující zvládání rodičovské 

role. Neformální podpora a její význam pro rodiče byla označena jako nejvýznamnější faktor. 

Jako pozitivní faktor ovlivňující zvládání rodičovské role vnímali diskutující kvalitní 

pomáhající vztah se sociálním pracovníkem založený na vzájemné důvěře.  

Dále byla diskutováno omezování rodičovských práv a jeho dopad na život rodin, a 

význam opatrovníka v životě rodičů s mentálním postižením. Zkušenosti zúčastněných nebyly 

sice nikterak bohaté, ale jejich výpovědi naznačují, že při posuzování osob s mentálním 

postižením ve věci rozsahu jejich osobních a rodičovských práv se vychází z nedostatečně 

zpracovaných posudků, které nereflektují skutečný stav a reálné potřeby posuzované osoby. Při 

omezení způsobilosti k daným úkonům je pak rodiči stanoven opatrovník, který za 

zastupovaného v příslušné věci rozhodne. Účastnici ohniskových skupin ovšem popisovali 

zkušenosti, kdy tento opatrovník nejednal v zájmu zastupované osoby.  
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7. Závěr 

 

Cílem celého výzkumného šetření bylo provést analýzu formální podpory rodičů 

s mentálním postižením se zapojením obou klíčových aktérů, sociálních pracovníků a 

samotných rodičů s mentálním postižením. Vzájemné porovnání a doplnění dat od obou 

sledovaných skupin přineslo odpověď na výzkumnou otázku, která vedla předložený výzkum. 

Otázka zněla: Jak je připraven systém formální podpory (zahrnující legislativní rámec, agendu 

sociálně právní ochrany dětí, sociální služby i samotné sociální pracovníky) na poskytování 

podpory rodičům s mentálním postižením?  

Závěry studie ukázaly, že systém a jeho jednotlivé komponenty připraveny nejsou. 

Systém podpůrných služeb, tak je jej definuje zákon o sociálních službách 108/2006 sb. a zákon 

o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 sb., vykazuje značné mezery v oblasti poskytovaní 

ucelených a individuálně orientovaných služeb. S cílovou skupinou rodičů s mentálním 

postižením není počítáno ani ve službách adresovaných osobám s mentálním postižením, ani 

ve službách, které jsou určeny ohroženým rodinám. Zároveň nabízené sociální služby nejsou 

schopny v přirozeném domácím prostředí zajistit intenzivní podporu, kterou mohou rodiče 

s mentálním postižením potřebovat.  

Klíčový aktér, tedy sociální pracovník, jenž je nucen pohybovat se v mezích stanovených 

legislativním rámcem, má při poskytování podpory rodičům nelehkou úlohu. Kromě výše 

uvedených systémových nedostatků mu výkon jeho práce znesnadňuje: (a) nedostatečná 

profesní příprava a z toho vyplývající nízké povědomí o problematice rodičovství osob 

s mentálním postižením; (b) nedostatečné supervizní a metodické vedení; (c) negativní postoje 

(a to jejich vlastní, i odborné a laické veřejnosti); a (d) řešení náročných dilematických situací, 

které se k cílové skupině rodičů s mentálním postižením vážou.  

Ani pohled rodičů s mentálním postižením nenasvědčuje tomu, že by systém formální 

podpory byl dostatečně připraven poskytnout rodičům podporu, kterou potřebují. Z výsledků 

předkládaného výzkumu vyplývá, že byť jsou rodiče s nabízenou podporou povětšinou 

spokojení, mnozí z nich mají i negativní zážitky. V jejich zkušenostech se objevuje 

zastrašování, podávání nepravdivých informací, zneužívání (milostný poměr mezi sociálním 

pracovníkem a klientkou sociální služby), ale také ponižující přístup, kdy se sociální pracovník 

ke klientovi – rodiči s mentálním postižením – chová jako k malému dítěti. Z výzkumu rovněž 

vyplynulo, že sociální pracovníci nedostatečně využívají empowermentu, a často přebírají 

odpovědnost za výchovu dítěte či za řešení složitých životních situací za rodiče. Tím dochází 

k jejich zneschopňování. A také k výraznému zbrzdění emancipačních snah o plné 
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osamostatnění a nezávislost na sociálních službách. Problematická se jeví také oblast 

individuálního plánování. Zapojení rodiče pociťovali, že sociální pracovníci dostatečně 

nereflektovali jejich přání, která mnohdy souvisela právě s jejich snahou vést samostatný život 

ve vlastním bydlení.  

Doporučení pro praxi 

Doprovázet rodiče s mentálním postižením je dle názoru autorky pro sociální 

pracovníky nelehký úkol. Aby jejich podpora byla co nejkvalitnější, jednoznačně potřebují 

metodickou i supervizní podporu. Jak totiž ukázal předkládaný výzkum, sociální pracovníci 

v tuto chvíli nemají dostatečné povědomí o problematice rodičovství osob s mentálním 

postižením, a to i díky jejich nedostatečné profesní přípravě ale také průběžnému celoživotními 

vzdělávání. Změnit tuto situaci se zřejmě nepovede v krátkém časovém horizontu, a tak je 

potřeba zamýšlet se, jak sociálním pracovníkům pomoci už nyní, když jejich teoretické znalosti 

a praktické zkušenosti nepostačují. Bohužel v tuto chvíli ovšem neexistuje příliš institucí, 

jejichž služby by mohli využít. I přesto je možné obrátit se například na Ligu lidských práv, 

která stejně jako organizace Quip nabízí právní poradenství týkající se obhajoby práv osob se 

zdravotním postižením. V oblasti metodické podpory se mohou sociální pracovníci, kteří 

primárně pracují s ohroženými rodinami, obrátit na organizace, které se naopak věnují cílové 

skupině dospělých osob s mentálním postižením. Totéž platí i v opačném případě. Klíčová je 

v tomto ohledu spolupráce, a to jak mezioborová (speciální pedagogika a sociální práce), tak 

spolupráce mezi organizacemi poskytujícími podporu lidem s mentálním postižením a těm, 

které se věnují sanaci původní rodiny. Příkladem dobré praxe, kdy zafungovala vzájemná 

spolupráce, může být kazuistika, kterou v publikaci věnující se mateřství žen s mentálním 

postižením prezentuje Bernoldová a kol. (2019). Zde se propojila organizace, která poskytuje 

služby sociální rehabilitace a podpory samostatného bydlení osobám s mentálním postižením a 

organizace věnující se sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. Poměrně efektivní 

variantou by rovněž bylo proškolení sociálního pracovníka na úrovni kraje, který by následně 

poskytoval metodickou podporu a supervizi svým kolegům při řešení případů týkajících se 

rodičů s mentálním postižením. 

 

Doporučení pro legislativu 

Rodiče s mentálním postižením, kteří se zúčastnili výzkumného šetření, nejsou až na 

výjimky příjemci dávky „příspěvek na péči“.  Dávka jim bývá obvykle přiznána až když se u 

nich vyskytne jiné souběžné onemocnění. Žádná další dávka, na kterou mohou mít nárok 

(zejména dávky ze systému hmotné nouze a dávky státní sociální podpory) nezohledňuje jejich 
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specifický stav a potřebnost ve vztahu k nákupu sociálních služeb. Jejich finanční situace je 

tížívá, a i přesto, že by sociální službu (například sociální rehabilitaci nebo podporu 

samostatného bydlení) potřebovali, nemohou na ní dosáhnout. Jejich rozpočet bývá velmi 

napjatý, což zároveň znemožňuje rodinám najít adekvátní bydlení. Na městské byty bývají 

dlouhé čekací lhůty a k pronájmu soukromých bytů je potřeba složit kauci ve výši několika 

nájmů. Najít si vlastní bydlení se tak často pro rodiny s mentálním postižením stává 

neřešitelným úkolem. Byť mohou podat žádost u několika nadací, které jim s úhradou kauce či 

nájmu mohou pomoci, nejedná se o systémové řešení na legislativní úrovni, ale pouze o 

filantropické aktivity suplující roli státu. Polovina rodičů, kteří se zúčastnili výzkumného 

šetření také proto využívala služeb azylového bydlení. To je ovšem z dlouhodobého hlediska 

naprosto neefektivní variantou. Migrace mezi azylovými domy je vysoce problematická jak pro 

rodiče s mentálním postižením, tak zejména pro jejich děti. Jako ideální autorka vnímá tzv. 

„sociální bydlení“. Bohužel se v minulosti zákon o sociálním bydlení nepodařilo v rámci 

legislativního procesu prosadit, a tak koncepční celorepublikové řešení, kde by došlo 

k provázání finančně dostupného bydlení s podmínkou intenzivní sociální práce s danou 

rodinou, stále chybí. Přitom právě dostupné bydlení s podporou sociálního pracovníka je 

zejména pro tyto rodiny naprosto klíčové. Obdobné projekty v ČR sice běží, ale jedná se o 

ojedinělé aktivity několika radnic ve spolupráci s neziskovými organizacemi.  

 

Doporučení pro výzkum 

Autorka ve své práci musela vycházet ze zahraničních výzkumných studií, kde jejich 

autoři provedli revizi soudních rozsudků týkajících se zbavování či omezování rodičovských 

práv. V České republice obdobná data chybí, byť Ministerstvo práce a sociálních věcí vede 

alespoň statistiku o důvodech odebrání dětí z péče, podle kterých je hlavním důvodem ve 43,7 

% případů zanedbávání dítěte. Dále pak např. ve 26,5 % případů je důvodem jiná překážka 

v péči o dítě na straně rodičů (Topinka, 2017). O jaké překážky jde, se ovšem čtenář nedozví. 

Zároveň se není možné dozvědět, kolik procent rodičů o své dítě přišlo z důvodu 

nedostatečných rodičovských kompetencí. Důkladnější analýza soudních rozsudků a 

předběžných opatření by k objasnění příčin odebrání dětí rozhodně napomohla. Poté by totiž 

bylo možné i v českém prostředí vytvořit komplexní obraz o příčinách odebírání dětí z péče 

s ohledem na rodičovskou kapacitu.  

Dalším stále nedostatečně probádaným tématem, které se v průběhu výzkumu objevilo, 

bylo otcovství mužů s mentálním postižením. Při rešerši odborné literatury autorka zjistila, že 

ani mezinárodní výzkum se otcům s mentálním postižením a jejich vnímání rodičovské role 
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doposavad příliš nevěnoval. Je proto důležité, aby se otcovstvím mužů s mentálním postižením 

výzkumníci v České republice i v zahraničí začali systematicky zabývat.  

Inspirací pro tento podnět k výzkumným aktivitám byl projekt, který od roku 2010 

probíhal ve Švédsku. Zde se odborníci pokusili implementovat tzv. evidence-based (na 

výzkumech založený) program „Parenting Young Children“ pro rodiče s mentálním postižením 

pečující o děti do 7 let věku, a následně provedli evaluaci přínosu tohoto programu. Výsledky 

tohoto programu byly velmi pozitivní, a to jak pro rodiče, kteří jej absolvovali, tak pro sociální 

pracovníky, kteří byli pro práci s těmito rodinami v rámci programu proškoleni (Mc Hugh et 

al., 2015). Autorka se domnívá, že pilotní implementace tohoto programu v českém prostředí a 

následná evaluace projektu by jednak přinesla zajímavá výzkumná zjištění, a zároveň by se tak 

mohlo jednat o první koncepční pokus o přemostění teorie a praxe v ČR. 
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