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Abstrakt:

V posledních dvaceti letech přibývá v našem okolí lidí, kteří se pohybují pomocí 

speciálních vozíků. Jedná se o jedince, kteří v důsledku poranění míchy ztratili schopnost 

samostatného pohybu. Ačkoliv s nimi ve srovnání s minulostí přicházíme do styku mnohem 

častěji a na čím dál větším počtu míst, stále o nich mnoho nevíme. Nemáme představu o tom, 

jakými směry se mohou ubírat jejich životy a pokud ji máme, jedná se většinou o představu 

značně zkreslenou. Tato práce by měla sloužit k lepšímu pochopení životní situace takových 

lidí. Opírá se především o analýzu autobiografických vyprávění několika z nich a je zaměřena 

zejména na jednu konkrétní část životního cyklu, kdy tito lidé opouštějí svou původní rodinu 

a zakládají si rodinu vlastní. Osamostatnění se od rodiny jak z ekonomického tak 

z emocionálního hlediska je pro každého mladého člověka samo o sobě velice obtížným 

krokem a můžeme se setkat s názorem, že pro většinu mladých lidí na vozíku je takový krok 

příliš velkým soustem. Životní příběhy vypravěčů, kteří se zúčastnili výzkumu, však ukazují, 

že mladý vozíčkář může být za pomoci své rodiny a partnera schopen postavit se na vlastní 

nohy, opustit „rodinné hnízdo“ a začít nový život se svou vlastní rodinou stejně jako kdokoliv 

jiný. Celý proces je však pro něj o něco obtížnější.

Abstract:

In last twenty years the number of people in our surroundings who move with the aid 

of special wheelchairs has increased. Those are individuals who have lost their ability to move 

independetly in concequence of spinal chord injury. Although we get into touch with them 

more often and in various places nowadays, we still do not know much about them. We have 

no idea of which ways their live goes through and even if we do, its usually very disorted. 

This text should serve to better understanding of life situation of theese people. It is based 

mainly on analysis of autobiographic stories provided by some of them and its focused in 

particular on one concrete part of the life cycle in which those individuals leave their parental 

home and establish their own family. Achievement of independence on parental family from 

both economical and emotional perspective is very dificult step by itself for all youg people. 

We can encounter an oppinion then in which this step is practically impossible for young 

people on a wheelchair. However, life stories of those who participated on the research show 

that with support of the family and partner young disabled person can be as anybody else 

capable to gain independence, leave the „native nest“ and start a new life with his own family 

although whole proces is more difficult.
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1 Uvod
Fenomén člověka na vozíku je pro většinu lidí stále velkou neznámou. V České 

republice žijí stovky lidí s omezenou hybností v důsledku poranění páteře a míchy, jejichž 

přesun z místa na místo je umožňován pouze pomocí elektrického či mechanického 

vozíku. V současné době již s nimi přicházíme do kontaktu poměrně často a na 

nejrůznějších místech, v době nedávno minulé však tito lidé trávili většinu svého života 

v ústavech nebo mezi stěnami vlastního domova. Pro mnoho z nás je těžké představit si, 

jak probíhá život takových lidí a v čem se liší od života běžného zdravého jedince. Mnoho 

již bylo napsáno o problému zdravotně postižených, jejich diskriminace, problémy 

s pracovním uplatněním a sociální exkluzí. Ačkoliv nepopírám, že takové problémy 

opravdu existují, tato práce by měla pohlížet na situaci z trochu jiného hlediska, a sice 

z hlediska toho, jak vozíčkáři zvládají jednu z nejtěžších etap životní dráhy: opuštění 

výchozí rodiny spolu s nalezením stálého partnera a případné založení rodiny vlastní. Budu 

se zabývat jejich předpoklady k takovému kroku, různými omezeními a prostředky, které 

umožňují tato omezení zvládat, a to především z jejich vlastního hlediska na celou situaci. 

Ten bude zprostředkován analýzou biografických vyprávění několika z nich.

V první části práce bych se ráda věnovala především praktickým záležitostem za 

účelem většího přiblížení situace, v níž se člověk na vozíku nachází. Budu se podrobněji 

věnovat některým momentům v životě vozíčkáře, u nichž dochází ke komplikacím, a 

zároveň některým možnostem, které mu umožňují tyto komplikace řešit. Do tohoto 

kontextu se pak pokusím zasadit hlavní část této práce založenou na analýze biografických 

vyprávění některých klientů Centra Paraple1.

Jedna z výzkumných otázek uvedených v původním projektu práce se týkala 

schopnosti nalézt stálého partnera a založit rodinu u lidí na vozíku v závislosti na pohlaví a 

typu postižení. Tuto otázku jsem se po provedení výzkumu a analýze dat rozhodla z práce 

vypustit, a to jednak proto, že výzkumný vzorek byl příliš malý, a tudíž nevhodný ke 

zobecňování v tomto směru, a dále z důvodu toho, že nelze striktně oddělit stupeň 

postižení, kterým takový jedinec trpí. Funkčnost jednotlivých částí těla, popřípadě jiné 

zdravotní komplikace, se mohou u stejných diagnóz lišit, což může mít velký vliv na 

soběstačnost i schopnost osamostatnit se. Upustila jsem tedy od srovnávání životní situace

1 Rehabilitační a poradenské centrum pro jedince po poranění míchy s následkem omezení pohyblivosti 
www.paraple.cz: (v některých částech práce budu pro toto zařízení užívat zkratku CP)
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jedinců v rámci zkoumaného vzorku a místo toho se pokouším zasadit jednotlivé životní 

příběhy do širšího kontextu teorií životního cyklu.

Můj zájem o tuto oblasti vyplývá především z faktu, že jsem s lidmi po poranění 

míchy již delší dobu ve styku v rámci svého působení v Centru Paraple jakožto 

dobrovolník. Životní situace těchto lidí je poměrně specifická, a způsob, jakým se s ní 

jednotliví klienti centra vyrovnávají, mě fascinuje od samého počátku mého působení zde. 

Jak jsem již zmínila, tato práce je vedena snahou objasnit určitou část života vozíčkářů 

lidem, kteří s nimi do styku běžně nepřicházejí a neuvědomují si, jak málo se životní dráha 

těchto jedinců liší od té, kterou sledujeme my,„choďáci“ .

2 Co je třeba vědět o vozíčkářích

2.1 Statistiky a lékařské pojmy
Pro snazší proniknutí do problému bych ráda pro začátek uvedla několik

medicínských informací a statistik. Vycházím především z odborných publikací 

vydávaných Centrem Paraple a z informací, které mi byly v centru poskytnuty.

V České republice každoročně přibývá cca 200 lidí s poraněním míchy, v důsledku 

čehož jsou tito lidé imobilní. Asi dvě třetiny z tohoto počtu tvoří muži, průměrný věk 

vozíčkářů je přibližně 30 let.3, což je vysvětlováno tím, že většina nehod, v jejichž 

důsledku dochází k takovýmto typům zranění, se odehrává na silnicích či při sportu, 

nej rizikovější skupinou jsou tedy mladí muži. V době nedávno minulé (přibližně před 15- 

20 lety) navíc přežívalo takto vážné poranění míchy jen mizivé procento lidí. 

S postupujícím vývojem medicíny jich v současné době přežívá většina.4

K omezení pohyblivosti pacienta dochází v důsledku tzv. léze míšní (přerušení 

míchy). Míra omezení je závislá na tom, v jakém místě páteře k lézi dochází. Obyčejně je 

místo úplného či částečného přerušení míchy označeno dle pořadí příslušného páteřního 

segmentu (obratle a ploténky), ty jsou číslovány od krku dolů a označeny písmenem dle 

toho, o jakou část páteře se jedná. Pokud dochází k úplnému poškození míchy nad třetím 

obratlem, pacient zpravidla umírá. Přerušení míchy v oblasti krční páteře vede k tzv. 

tetraplegiii (pacient je ochrnutý od pasu dolů, horní polovina těla je pohyblivá jen částečně 

nebo vůbec v závislosti na výšce přerušení). Přerušení míchy od hrudní části páteře a níže

2 běžně užívané označení zdravých lidí v rámci centra Paraple.
3 http://www.parapIe.cz/Default.aspx?tabid=227
4 Informace získané z rozhovoru s ergoterapeutkou CP
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vede k vysoké nebo nízké paraplegii (opět v závislosti na výšce poranění; pacient má 

pohyb horní poloviny těla omezený jen částečně nebo vůbec, dolní končetiny zůstávají 

nepohyblivé) (Svaz paraplegiků 2004; 7).

S výškou poranění je spojena také funkčnost některých vnějších i vnitřních orgánů, 

které mohou být v životě pacienta klíčové. Jelikož se však charakter zranění pacient od 

pacienta liší, nelze s přesností určit, jaké orgány budou přerušením míchy postiženy5. 

Samotná léze může být částečná nebo úplná, což může mít na pohyblivost pacienta 

obrovský vliv. Způsob ochrnutí u jednotlivých pacientů i jeho zvládání je tedy velmi 

individuální.

2.2 Možnosti a omezení vozíčkáře
Slovo vozíčkář užívám ve své práci poměrně hojně, a to i přesto, že je  to pojem

poměrně široký a navíc nepříliš politicky korektní. Správné označení pro tyto jedince by 

pravděpodobně znělo lidé po poranění míchy s následkem omezení pohyblivosti, jak jsem 

již naznačila v úvodu. Jsem však zvyklá pohybovat se v prostředí, kde se takový termín 

užívá zcela běžně a není pro nikoho pejorativní, proto si ho v rámci zjednodušení označení 

těchto lidí dovolím používat také.

Tato kapitola je zaměřena především na vysvětlení několika aspektů v životě 

vozíčkářů, které jsou pro tuto práci stěžejní, jelikož jsou důležitou součástí kontextu 

k následné analýze biografických rozhovorů. Vycházím z předpokladu, že většina z nás 

stále není příliš informována o různých omezeních, ale i možnostech, které mohou 

vozíčkáře v životě potkat, a to i přesto, že se s lidmi na vozíku setkáváme čím dál tím 

častěji. Zdá se, že se lidé vozíčkářům podvědomě vyhýbají, a stejně tak se vyhýbají i 

informacím o jejich životě. Jak ve své knize poznamenal Murphy: „Postižení jsou pro 

zdravé lidi neustálou viditelnou připomínkou, že společnost, v níž žijí, je  prostoupena 

nerovností a utrpením, že žijí ve falešném ráji a že i oni jsou zranitelní. “ (Murphy 2001; 

98)

V následujícím výčtu jsem vybrala některé důležité body v otázce samostatnosti a 

možnosti začít partnerský vztah, popřípadě založit si vlastní rodinu. Jejich vytyčení je 

podstatné právě z toho důvodu, že v životě člověka na vozíku postrádají onu 

samozřejmost, na niž jsme jakožto zdraví jedinci zvyklí. Jsou to body následující: 

o Pohyb a bariéry 

o Sebeobsluha

5 Jak mi bylo sděleno jednou z pracovnic Centra, „nikdo se nepřerazí stejně“.
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o Vzdělání 

o Zaměstnání

o Vztahy

o Sexuální život a možnost mít potomky 

Uváděné informace k jednotlivým položkám vycházejí jednak z mých vlastních 

zkušeností v rámci dobrovolné činnosti v Centru Paraple, dále z rozhovoru 

s ergoterapeutkou CP, z odborných publikací, které centrum centrum vydalo , a částečně 

také z již citované knihy antropologa Roberta F. Murphyho „Umlčené tělo“, ve které autor 

popisuje své vlastní zkušenosti s tetraplegií poté, co mu byl nalezen nezhoubný nádor 

v oblasti míchy.

2.2.1 Pohyb a bariéry
V životě vozíčkáře je nesčetné množství bariér, jejichž existenci si zdravý člověk

vůbec neuvědomuje. Nerovnosti chodníků, vysoké obrubníky, chybějící dlažební kostky či

dva tři schody k budově jsou pro nás tak samozřejmé, že jim málokdy věnujeme větší než

chvilkovou pozornost, většinou je však úplně ignorujeme. Zcela automaticky klademe

chodila před sebe, a jejich pohyb přizpůsobujeme všemožným překážkám. Navíc

nemusíme čelit případné neochotě řidičů autobusu či neexistenci bezbariérového přístupu

do metra. Každý zdravý jedinec se pohybuje dle naučených stereotypů a pozornost věnuje

pouze velkým překážkám. Procházka Prahou s vozíčkářem je proto ve,mi zajímavou

zkušeností.. Určitým způsobem lze takovou situaci přirovnat k cestě matky s kočárkem,

vzhledem k váze kočárku a dítěte, popřípadě poměrné stabilitě dítěte v kočárku, není však

toto srovnání příliš přesné.

Tak, jako se slepec naučí postupem času pohybovat za pomoci ostatních smyslů,

musí si i vozíčkář (popřípadě asistent, který ho doprovází) osvojit určité taktiky, jak na tyto

zdánlivě malé překážky vyzrát. Zatímco v Praze je za pomocí takovýchto taktik pro

vozíčkáře čím dál snazší dostat se prakticky kamkoliv (nové bezbariérové dopravní

prostředky, větši ochota lidí, úprava komunikací atd), v jiných městech, neřkuli na

vesnicích, může být pohyb stále ještě velice problematický.

Pro jedince po poranění míchy existují na druhou stranu také možnosti pohybu, o

nichž mnozí lidé vůbec nevědí. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud mezi nezasvěcenými

hovořím o cyklistických či lyžařských kursech pro klienty Paraplete, či o možnosti řídit

vůz, mnohé posluchače to přinejmenším překvapí. Řidičský průkaz není mezi lidmi na

vozíku žádnou ojedinělou záležitostí a řídit dnes mohou za pomoci ručního řízení i lidé,
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kteří utrpěli poranění míchy v krční oblasti. Taktéž existuje bezpočet alternativ k různým 

sportům, o nichž se běžně uvažuje pouze v rámci neomezené pohyblivosti. Jedná se 

například o monoski, handbike či terénní čtyřkolky.

2.2.2 Sebeobsluha
Možnosti sebeobsluhy jsou u každého jedince individuální ve vztahu k charakteru

jeho poranění. Ačkoliv se mnohdy může jednat o maličkosti, i ty mohou být pro život 

nezbytné a v případě neschopnosti zajistit si je sám bývá vozíčkář zpravidla odkázán na 

asistenci jiných lidí. Pokud je dotyčný stále v péči svých rodičů, asistenci v tomto případě 

velmi často zajišťují právě oni. V případě, že od rodičů odchází, přebírají rodičovskou péči 

zpravidla partneři či asistenti.

V bezbariérově upraveném prostředí je vozíčkář schopen existovat prakticky 

nezávisle (samozřejmě záleží na charakteru postižení a případných zdravotních obtížích), 

popřípadě s občasnou asistencí. Existuje bezpočet speciálně upravených alternativ 

k různým nástrojům či zařízení domácnosti, které umožní dělat člověku na vozíku 

prakticky cokoliv, i když občas s větší námahou. Všechny tyto alternativy jsou však 

poměrně nákladné a jejich pořizování či nepořizování je ve většině případů řízeno finanční 

situací. Problematické bývá i samotné shánění bezbariérových bytů, které v současné době 

nejsou schopny uspokojit poptávku.

Krom speciálních nástrojů existuje mnoho různých alternativ každodenních úkonů 

díky nimž se soběstačnost jedince dále zvyšuje. Pro každý takový úkon (přesuny, 

stravování...) existuje množství možností, z nichž si jedinec na vozíku vybírá ty, jež mu 

nejvíce vyhovují.. Těmto alternativám se člověk učí od počátku léčby po úrazu, 

intenzivněji se této oblasti věnuje také Centrum Paraple v rámci svých rehabilitačních 

programů.

2.2.3 Vzdělání
Velké množství vzdělávacích ústavů (na všech úrovních) již v současné době 

poskytuje bezbariérový přístup, pokud tedy dochází u jedince k úrazu ještě před 

ukončením vzdělání, má možnost za pomoci asistentů, popřípadě dálkovou formou, školu 

dokončit. Přesto se však často stává, že mladý vozíčkář školu nedokončí, nebo odchází ze 

vzdělávacího procesu dříve, než by učinil v momentě neomezené pohyblivosti. Důvodem 

může být dlouhodobý pobyt v rehabilitačních zařízeních, v důsledku kterého je vzdělávací 

proces na dlouhou dobu přerušen, nebo prostý pocit, že dodělávat školu je zbytečné. 

Vzdělávání může být přerušeno i v důsledku nabídky zaměstnání a možnosti uplatnění se
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jinde. Tato skutečnost se projevila i ve výzkum, kde se odchod ze školy, popřípadě 

odmítnutí na školu po úrazu nastoupit, objevilo u velké části vypravěčů.

Je nutno dodat, že pokud existuje dostatečné zázemí rodiny a vůle samotného 

vozíčkáře, nic z toho, co bylo zmíněno výše, se nemusí projevit. To potvrzuje i příběh 

jednoho z vypravěčů, který úspěšně vystudoval vysokou školu. I já  sama mám zkušenosti s 

tím, že v místě mého studia není nijak ojedinělé setkávat se s invalidními studenty a jejich 

počet se stále zvyšuje. Jak se zmiňuje Murphy, tento jev bylo možné zřetelně sledovat u 

mladých handicapovaných Američanů. Ve své knize popisuje obrovský nárůst přihlášek 

z řad těchto studentů, který zaznamenaly školy ve Spojených státech na konci 80: let 

(Murphy 2001: 124-125) zejména díky lepšímu zpřístupnění škol6.

2.2.4 Zaměstnání
Jak Murphy dále píše, handicapovaní jsou zpravidla mnohými zákony chráněni 

před pracovní diskriminací, k té však i přesto v hojné míře dochází, přičemž prokázat 

jakoukoliv předpojatost vůči nim není vůbec snadné. (Murphy 2001:121).

V České republice je uzákoněno, že každá firma má povinnost zaměstnávat určitý 

podíl osob se změněnou pracovní schopností. Svou povinnost v tomto směru může naplnit

i odběrem materiálu z chráněných dílen či odvodem dané částky do státního rozpočtu. 

K přijímání handicapovaných je zaměstnavatel naopak motivován možností odpočtů z 

daní7 Většina firem stále upřednostňuje odvádění částek do státní pokladny před 

zaměstnáváním jedinců se změněnou pracovní schopností.

Nedostatek míst pro pracovní uplatnění situaci každého vozíčkáře, který hledá 

zaměstnání, značně komplikují. Naráží však nejen na neochotu zaměstnavatele a 

předsudky, ale také na bariérovost pracovního prostředí či omezenou možnost dopravy do 

místa pracoviště. „.../ když už člověk získá potřebný výcvik, úspěšně zdolá předsudky a 

najde práci, na pracovišti mohou být fyzické bariéry, které nepřekoná. “ (Murphy 

2001; 122). Pokud je i přes všechny zmíněné skutečnosti umožněno vozíčkáři pracovat, ten 

může často svým pracovním nasazením předčít zdravé jedince a kompenzovat tak svá 

omezení. Jak píše Frank Bowe ve své knize Rehabilitating America, „handicapovaní jsou 

schopni dosáhnout plné ekonomické nezávislosti v míře, jíž  by většina lidí pokládala za 

nemožnou. “ (Bowe 1980, citováno dle Murphy 2001; 123)

6 Ne všechny university byly studentům na vozíku stejně přístupné (z hlediska bariér), sám Murphy se zasadil 
o vytvoření bezbariérového přístupu na Kolumbijské univerzitě, kde sám působil.
7 www.infoposel.cz
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Existuje ještě jedna skutečnost, která může mít na pracovní uplatnění vozíčkářů

značný vliv. Jedná se o samotnou motivaci pracovat. Výše nabízených sociálních dávek a

invalidních důchodů je v ČR paradoxně taková, že se blíží průměrné mzdě,
• • • 8handicapovanému jedinci se tedy pracovat „nevyplatí“, systém ho k práci nemotivuje .

Najít vhodné místo pro jedince na vozíku není lehké. Pokud má vůli pracovat a 

překoná některé další překážky, může se uplatnit například v oblasti účetnictví, 

administrativy, finančního poradenství či jiných nemanuálních činností zpravidla 

zahrnujících práci s počítačem, na němž jsou díky speciálním pomůckám schopni pracovat

i lidé s omezenou hybností horních končetin. Výhodná může být zejména práce 

vykonávaná z domova, kvůli které není třeba se kamkoliv přesouvat. Poradenství v oblasti 

zaměstnávání poskytuje mj. samotné Centrum Paraple, které dokonce velké množství 

vozíčkářů samo zaměstnává.

2.2.5 Vztahy
Navazování vztahů neprobíhá u lidí na vozíku zcela standardním způsobem, což mi 

bylo potvrzeno mj. při rozhovoru s ergoterapeutkou CP, která se při své práci běžně 

setkává i s problémy partnerského života klientů centra. Vzhledem k tomu, že se velkou 

měrou pohybují v různých rehabilitačních zařízeních, mnozí z nich nacházejí své partnery 

mezi lidmi „z oboru“ s nimiž jsou si vzhledem k okolnostem často velmi blízko (sdílejí 

s nimi intimní skutečnosti) a kteří netrpí v tomto ohledu žádnými předsudky, jelikož jsou 

dostatečně informovaní.. Jedná se tedy zejména o ošetřující personál, rehabilitační 

pracovníky, studenty na praxi, asistenty apod. Další možnosti seznamování u vozíčkářů 

pak poskytuje například internet a různé seznamky. Navazování vztahů „klasickým 

způsobem“ (v klubech, hospodách, na pracovišti apod.) není u lidí na vozíku tak časté.

Co se týče potíží při hledání partnera, nejsou pravděpodobně o nic větší, než u 

zdravých jedinců (což mi bylo několikrát potvrzeno i samotnými vypravěči). I když 

dochází v tomto ohledu k určitému poklesu sebevědomí, se kterým je třeba se vyrovnat, 

neznamená to, že mladý vozíčkář zůstane „na ocet“.

2.2.6 Sexuální život a možnost m ít potom ky

Funkčnost pohlavních orgánů u vozíčkářů mužského pohlaví je závislá na typu 

poranění (zpravidla je funkčnost vyšší u jedinců s vysokou lézí, například muži, kteří mají 

míšní nervy přerušené tak nízko, že je zachována i částečná funkce dolních končetin,

8 Tento jev se však nepotvrdil u žádného z vypravěčů (pozn. aut.)
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mohou mít pohlavní ústrojí zcela nefunkční). U žen tento problém nenastává a s výjimkou 

funkčnosti některých žláz (zvlhčování) nemají se sexuálním životem problém. Co se týče 

prožitků, ty se přesouvají spíše do psychické oblasti, v čemž jsou opět o něco zvýhodněny 

ženy, pro které je tento fakt přirozenější.

Plození potomků je v případě mužů podmíněno tím, že se včas odebere sperma pro 

pozdější užití. Odběr probíhá většinou přímo z varlat a bývá velmi bolestivý, pokud by 

však neproběhl, existuje velké nebezpečí, že se v důsledku neustálého sezení a přehřívání 

se či opakujícím se zánětům sperma znehodnotí a v budoucnu bude muž neplodný. U žen 

k problémům s oplodněním zpravidla nedochází. Obecně se má za to, že žádné poranění 

míchy samo o sobě nebrání ženě v početí a těhotenství.9 Problémy se mohou objevit až 

v době po porodu, kdy se má již tak závislá žena starat o závislé dítě. V případě, že má 

problémy s udržením potomka a jinými úkony, potřebuje stálou asistenci. V době, kdy dítě 

vyroste, se naopak často stává oporou své matce.

3 Metodologie výzkumu

3.1 Výzkumný vzorek a prostředí výzkumu

3.1.1 Centrum Paraple:

Výzkum byl prováděn v prostorách Centra Paraple a účastnili se ho někteří klienti a 

zaměstnanci. Považuji za užitečné nejdříve specifikovat, čím se toto centrum zabývá a 

jakou roli hraje v životě vozíčkářů. CP je provozováno Svazem paraplegiků od roku 1994. 

Jedná se o zařízení, kam jezdí lidé po poranění míchy na jeden až dvoutýdenní pobyty 

poté, co se vrátí z rehabilitačních ústavů. „ Pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy 

přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší 

míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného prostředí a získat 

předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění. “I0

V průběhu jejich pobytu se klienti učí soběstačnosti, absolvují každodenní 

rehabilitační cvičení a věnují se řadě dalších doplňkových aktivit (keramika, sporty, 

počítačové kurzy, bazén, atd.). Dále centrum organizuje různé kurzy, informační 

programy, přednášky, poskytuje informace o možném pracovním uplatnění a umožňuje 

zájemcům absolvovat rekondiční jízdy pro řízení upravených vozidel, popřípadě kompletní 

kurz autoškoly. Jedná se o unikátní zařízení, na které jsou odkazováni lidé po poranění

9 přenáška MUDr. Ženíška v rámci kurzu „Máma na vozíku“
10 http://www.paraple.ez/~/tabid/53/Default.aspx

9

http://www.paraple.ez/~/tabid/53/Default.aspx


míchy z celé republiky, každý z nich má nárok na dva týdny hrazeného pobytu ročně. Dalo 

by se říci, že ve své podstatě toto centrum sdružuje velkou většinu vozíčkářů z celé ČR.

3.1.2 Vypravěči

Jelikož pojem „vozíčkář“ je poměrně široký a může zahrnovat v podstatě každého 

jedince, který se pohybuje pomocí invalidního vozíku (včetně jedinců s vrozenou vadou, či 

starších lidí s omezenou možností pohybu), je třeba blíže specifikovat, co tímto pojmem 

míním ve své práci. Jak již bylo zmíněno výše, CP sdružuje jedince po poranění míchy, 

tzn. ty, jež jsou pohybově omezeni v důsledku úrazu, ale také následkem přerušení míchy 

z jiných důvodů (např. v důsledku chirurgického zákroku za účelem odstranění nádorů 

apod.). Tito lidé budou v této práci označování pojmem „vozíčkář“, nehledě na to, z jakých 

důvodů u nich k míšní lézi došlo a jaký je stupeň jejich poranění.

Výběr vypravěčů byl proveden za pomoci dvou pracovníků CP a to poměrně 

jednoduchým způsobem: Zúčastnil se ten, kdo měl čas, byl ochoten spolupracovat a 

splňoval několik základních kritérií. Ta byla určena vzhledem k výzkumné otázce 

(Wengraf 2002; 95) a byla následující: vypravěč musel prodělat úraz v době, kdy ještě 

pobýval u rodičů a nesměl mít ještě svou vlastní rodinu, potomky, popřípadě manžela/ku či 

stálého partnera/ku. Důraz byl kladen také na to, aby se ve vzorku objevili lidé různých 

pohlaví a s různým stupněm postižení (výškou míšní léze).

Celkově byl proveden rozhovor s osmi vozíčkáři, přičemž dva z nich byli 

zaměstnanci CP. Co se týče dalšího složení vzorku, objevili se v něm dvě ženy, a pět 

z vypravěčů mělo v různé míře omezenou také hybnost horních končetin. (V níže 

uvedených medailóncích jsou všichni označeni jako tetraplegici, přičemž vycházím 

z označení příslušného páteřního segmentu, kde k lézi došlo.Míra postižení horní části těla 

se však u těchto vypravěčů velice liší)

• Pan Martin je tetraplegik, je mu 26 let a pracuje jako účetní. Po nedávném 

rozchodu s partnerkou žije sám v bytě, který není původně koncipován jako 

bezbariérový, avšak žádná zásadnější bariéra mu nepřekáží. Dálkově studuje 

vysokou školu.

• Paní Jana je paraplegička, je jí 23 let a je vdaná. Pracuje jako administrativní 

podpora kanceláře. Do místa pracoviště dojíždí, děti zatím nemá.

• Pan Pavel je také paraplegik, pracuje v Centru Paraple, je mu 23 let a žije v domku 

s rodiči. Dům byl upraven pro jeho potřeby, avšak nemá pro sebe celé patro.

V současné době je taktéž po rozchodu s přítelkyní, se kterou v tomto domě žil

10



• Pan Tomáš pracuje stejně jako pan Pavel v Centru Paraple. Je mu 31 a na vozíku je 

od svých 14 let, přičemž jeho diagnóza je tetraplegie. Je čerstvě ženatý a žije 

v bytě, který mu přenechala matka poté, co se odstěhovala s přítelem. Děti zatím 

nemá.

• Slečna Alena je na vozíku od svých 13 let, je jí 27 a žije s přítelem. Pracuje 

z domova jakožto administrativní pracovnice pro firmu svého bývalého přítele. Má 

taktéž omezenou hybnost horních končetin. Děti nemá.

• Pan Lukáš stále studuje střední školu. Je mu 18 let, a úraz se mu stal zhruba před 

rokem. Jak sám uvádí, je schopen se pohybovat o berlích a pro svou existenci 

nepotřebuje bezbariérové prostředí. Bydlí střídavě u rodičů a u přítelkyně. Pro 

účely této práce byl případ pana Lukáše vzhledem k jeho nízkému věku a mnohem 

menší závažnosti pohybového omezení nepříliš využitelný. V analýze ho tedy 

uvádím jen okrajově.

• Pan Petr je tetraplegik, je mu 22 let a k úrazu u něj došlo před dvěma roky. Žije 

s rodiči a o víkendu za ním dojíždí přítelkyně, která studuje v Praze. Pracuje 

z domova na počítači.

• Pan Jan je z dotázaných na vozíku nejdéle, více než 30 let. Je mu 43 a pracuje jako 

právník. Svou práci vykonává převážně z domova, občas dojíždí do kanceláře. Je 

tetraplegik, žije s přítelkyní v jednom domě s rodiči, kde celé spodní patro tvoří 

jeho vlastní byt. Děti zatím nemá.

Kromě samotných vyprávění byl také proveden strukturovaný rozhovor 

s ergoterapeutkou CP za účelem získání některých nezbytných informací, zejména v rámci 

kontextu této práce. Rozhovor byl (tak jako všechny ostatní) nahráván na diktafon, 

z důvodu technické závady však bylo nutné přibližně dvě třetiny rozhovoru zapsat ručně na 

papír.

3.2 Rozhovory

Všechny rozhovory byly prováděny v prostorách CP v uzavřených místnostech 

(knihovna, kanceláře). Každý vypravěč měl tedy možnost hovořit otevřeně a v soukromí. 

Rozhovory byly nahrávány na diktafon a posléze přepsány do elektronické podoby, 

v průměru byly dlouhé přibližně dvacet minut..

Rozhovory byly pojaty formou autobiografického vyprávění, kdy byla položena 

pouze základní otázka „Můžeš mi prosím vyprávět o svém životě po úrazu až do
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současnosti? “. Do vyprávění jsem se snažila vstupovat co nejméně, pokud možno vůbec. 

To mělo umožnit vypravěčům, aby sami vytyčili podstatné informace i způsob, jakými je 

budou sdělovat. Tuto techniku popisuje ve své knize. David Silverman (Silverman 2000; 

95) či Tom Wengraf, který ji nazývá SQUIN, neboli jin g le  question use interview“ 

(Wengraf 2002; 113-114).

Poté, co vypravěč se svým příběhem skončil, bylo položeno ještě několik 

doplňujících otázek, zaměřených zejména na rodinu v závislosti na tom, jaké informace ve 

vyprávění chyběly, popřípadě co bylo potřeba ještě dále rozvést. Se všemi vypravěči jsem 

si v průběhu rozhovorů tykala a to i v případech, kdy jsem je dříve neznala, jelikož je 

zdejší prostředí založeno na velice přátelské atmosféře a tykání je zde (až na výjimky) 

naprosto běžnou záležitostí. Neformální průběh rozhovoru navíc eliminoval hranici mezi 

rolí výzkumníka a pozorovatele. Jak píše Disman, u kvalitativního rozhovoru by měli být 

výzkumník i zkoumaná osoba „rovnocennýmipartnery“ (Disman 2002; 300)

3.3 Analýza dat

Analýzu dat jsem prováděla průběžně, přičemž jsem vycházela z přístupu zakotvené 

teorie, a to zejména z knihy autorů Strausse a Corbinové, „Základy kvalitativního 

výkumu“11. Chtěla jsem tak docílit hlubšího vysvětlení nej podstatnějších momentů 

zvoleného tématu.Všechny kategorie a kódy tedy vycházely přímo z dat samotných.

Po provedení rozhovoru byla data přepsána do elektronické podoby. U každého 

transkriptu byly uvedeny základní informace o každém vypravěči. Jednalo se o celé jméno, 

věk, vzdělání, stupeň postižení (paraplegik, tetraplegik), rodinný stav, s kým žije a zda má 

děti. Tyto dokumenty byly dále zpracovávány v programu pro analýzu a zpracování 

kvalitativních dat, ATLAS. Po vybrání a označení citací, vytvoření síťových náhledů a 

kódování jsem přistoupila k interpretaci výsledků a samotné práci.

3.4 Výzkumná etika

Na počátku výzkumu byli všichni vypravěči stručně seznámeni s jeho účelem , snažila 

jsem se však informace uvádět tak, aby „nekontaminovaly“ pozdější vyprávění (Silverman 

2005; 215). Konkrétnější doplňující otázky pak byly položeny až v druhé části výzkumu.

Ačkoliv vypravěči uváděli celé své jméno, to bylo použito pouze k identifikačním 

účelům a nebude dále zveřejňováno. V rámci zajištění anonymity jsou u jednotlivých citací

11 STRAUSS, A.L. (1999): Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 
Boskovice: Albert
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uváděna jména smyšlená a v samotném textu nejsou žádné konkrétní informace o 

jedincích, dle kterých by je bylo možné identifikovat.( to nelze zaručit u blízkých 

známých, popřípadě pracovníků CP, kteří byli informováni o tom, že se vypravěč výzkumu 

zúčastnil a v textu budou schopni nalézt prvky z jeho života).

4 Cesta vozíčkáře od rodiny výchozí k rodině vlastní:

4.1 Proces dospívání v kontextu zdravotního postižení:

Lidský jedinec musí projít řadou nepříliš jednoduchých životních etap, během nichž 

se z něj stává student, pracující člověk, partner, rodič, ale zejména nezávislá osoba, která je 

schopna plnit všechny své role a očekávání z nich vyplývající. Klíčovou fází v tomto 

procesu je dospívání, období plné zvratů a nejistot, s nimiž se musí každý vypořádat dle 

svého nejlepšího uvážení, ačkoliv většinou s podporou jeho nejbližších, tedy rodiny.

Komplikovanost tohoto období je nechvalně známá všem. Nelze jednoznačně 

specifikovat pravidla pro jeho usnadnění, jelikož má ryze individuální charakter, a lze ho 

jen obtížně vymezit i časově. Dokonce i velké množství zdravých jedinců vstupuje do této 

fáze svého života s určitým handicapem, ať už v podobě duševní nevyrovnanosti, nebo 

jakýchkoliv fyzických vad, které mohou mít vliv na jeho pozdější uplatnění v životě a 

hledání životního partnera. Na následujících řádcích bych se ráda věnovala zejména konci 

tohoto období, a přechodu z adolescence do dospělosti. Gail Sheehyová tuto fázi života 

označuje jako „vytahování kořenů“. Jedná se o dobu, „kdy se začínáme oddělovat od 

rodiny a kdy začínáme hledat svou osobní identitu. “ (Sheehyová 1999: 40)

Tomuto tématu se budu věnovat zejména z pohledu jedné specifické sociální 

skupiny, jejíž existence nebyla ještě v době nedávno minulé brána příliš na vědomí, a jejíž 

početnost se, mj. z důvodů, jako jsou pokroky v medicíně, v současnosti zvyšuje. Jedná se 

o skupinu lidí, kteří v důsledku jakéhokoliv míšního poranění ztratili schopnost chodit a 

pohybují se pomocí speciálních vozíků. V současné době vzniká poměrně propojená síť 

mezi všemi jedinci, kteří jsou tímto způsobem postiženi. Toto propojení se utváří již velmi 

záhy po úrazu, kdy pacient absolvuje pobyt na spinální jednotce a v různých 

rehabilitačních zařízeních. Během těchto pobytů získává potřebné informace a setkává se 

s dalšími jedinci s podobnými problémy. Formálně sdružuje vozíčkáře Svaz paraplegiků, 

který mj. provozuje také Centrum Paraple. Oproti tomu v minulosti bylo v bývalém 

Československu s pacienty tohoto typu nakládáno stejně jako sjakýmikoli jinými 

postiženými, v důsledku čehož trávili své životy buďto v ústavech, nebo zavřeni mezi zdmi
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vlastního domova. Nebylo o nich slyšet a zpravidla nebývali ani vidět. Díky roztroušenosti 

a izolovanosti se dali jen těžko vymezit jako skupina a jakýkoliv výzkum, který by se 

zabýval touto problematikou, nebyl příliš uskutečnitelný.

Pojďme se však vrátit k problematice pojmu dospívání a pokusme si blíže vymezit, 

co bude v této práci jeho obsahem. Do výzkumu byli záměrně zahrnuti ti vozíčkáři, jimž se 

úraz stal v době adolescence12 (jelikož dochází k úrazům obvykle právě v tomto období, 

výběr byl z tohoto hlediska poměrně jednoduchý), nebo alespoň celé toto období 

absolvovali již s postižením. Na jejich životní příběhy se snažím nahlížet ze dvou hledisek. 

První hledisko zahrnuje pohled na vozíčkáře jakožto na dospívající mladé jedince, kteří 

hledají svou životní dráhu, osamostatňují se od svých původních rodin a postupně si 

zakládají rodinu vlastní, nebo alespoň plánují, že tak v budoucnu učiní. Druhé, doplňující 

hledisko, sleduje spíše vyrovnávání se s úrazem, pobyty v rehabilitačních zařízeních a

nutná opatření, bez kterých by pro tyto jedince nebylo možné cestu k nezávislosti
1 1

absolvovat .

Protože jsou obě tato hlediska úzce propojena, nesnažím se je násilím oddělovat. 

Naopak se pokouším na určitý daný problém nahlížet oběma způsoby, což by mělo 

usnadnit pochopení celé problematiky a zároveň ji zasadit do širšího kontextu teorií 

zabývajících se životním cyklem nebo jeho částmi.

4.2 Adolescence, období hledání vlastní identity:

4.2.1 Vztahy s rodiči:
Období adolescence, někdy také označované jako období mládí, je, jak už jsem

zmínila výše, obdobím vnitřních rozporů. Toto období nelze přesněji vymezit, jelikož jeho

hranice se mohou u jednotlivců lišit. Přibližně se však jedná o dobu mezi koncem dětství

(cca 15. rok života) a počátkem ekonomické nezávislosti na rodičích. Říčan zasazuje horní

hranici adolescence mezi 20 a 22 rok, přičemž uvádí, že zatímco u mladých lidí s výučním

listem může být tato hranice nižší, u vysokoškoláků se naopak zvyšuje. (Říčan 2004:192)

Celou tuto životní etapu zpravidla provázejí zmatky a spory, a to jak vnitřní, tak i

s okolím. Zejména pak s rodiči, kteří reprezentují svět dospělých. Josef Alan ve své knize

Etapy života očima sociologie uvádí, že mládí je „období hledání autonomie, identity,

12 Slovo adolescence pochází z latinského adolesco, což znamená dospívat, vyvíjet se, vzmáhat se (Říčan 
2004; 191)
13 Slovo nezávislost používám v tomto případě s určitou nadsázkou. Jsem si vědoma citlivosti tématu a vím, 
že úplná nezávislost u vozíčkářů mnohdy není dosažitelná.
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zodpovědnosti vůči druhým i vůči nadosobním hodnotám - a  to nikoliv prostým přebíráním 

„modelu dospělého“, nýbrž často v rozporu s ním. “ (Alan 1987:153)

Spory s rodiči jsou naprosto běžnou záležitostí u každého mladého člověka a patří 

nedílně do procesu utváření vlastní identity a osamostatňování se. Jsou tedy v procesu 

dospívání nezbytné. Říčan dokonce uvádí, že klasická rodičovská blahosklonnost je 

nežádoucí a místo ní by měl nastoupit otevřený konflikt a výměna názorů. (Říčan 

2004:213-214). U mladých lidí, kteří mají toto období zkomplikované svým fyzickým 

postižením, je tento jev poněkud složitější. Objevuje se zde několik faktorů, které mají na 

jejich vztahy s rodiči výrazný vliv. Jedním z takovýchto faktorů je například fakt, že 

v době bezprostředně po úrazu nejsou příliš se svou rodinou v kontaktu, jelikož absolvují 

dlouhodobé pobyty v nemocnicích a rehabilitačních zařízeních. Vypravěči popisovali, že 

v této době jezdili k rodičům pouze na prázdniny a jejich vztahy bývaly zpravidla 

bezkonfliktní. Všichni uvedli, že v době po úrazu strávili v různých rehabilitačních 

zařízeních přibližně rok a s rodiči se v této době příliš nevídali, mnozí z nich se dokonce po 

určité přestávce strávené doma do těchto zařízení opět vraceli. Pan Martin situaci popisuje 

následovně:

Tak po úraze...já jsem byl ze začátku dlouho v lázních... to znamená z jedněch lázní 

jsem přijel, chvilku jsem byl doma, pak jsem zas odjel jinam 

Podobný příklad lze nalézt i u pana Pavla:

Čtyři roky sem na vozejku a první dva roky jsem tak nějak byl i nebyl doma, byl jsem  v 

nemocnici, byl doma.

Poměrně výstižně popisuje situaci také slečna Alena, která byla v částečném odloučení od 

rodičů velice dlouhou dobu. Úraz se jí stal ve třinácti letech, přičemž od té doby až do 

momentu, kdy si našla přítele, ke kterému se přestěhovala, se svými rodiči příliš často 

nebyla:

...byla jsem rok v Košumberku14, tak se mnou chvilku byla mamka, nějakej asi měsíc se 

mnou tam byla a pak sem tam byla sama (...)a pak jsem odjela do Jánských lázní, kde 

jsem byla šest let

Takže já  jsem potom, v těch, potom dva roky po úrazu ty rodiče skoro, potom nevídala. 

Jo? Protože jsem opravdu byla úplně někde... jinde, než...než prostě oni 

Dalším faktorem, který může mít vliv na vztahy s rodiči, je mnohem větší závislost 

vozíčkářů na jejich péči a podpoře, ať už psychické, nebo fyzické. Běžný mladý člověk má

14 Lázně Košumberk -  rehabilitační zařízení (pozn.aut.)
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neustálou potřebu dokazovat, že rodiče ke svému životu nepotřebuje, nebo alespoň ne 

tolik, jako dříve. Pro vozíčkáře je však taková situace mnohem složitější. Rodina je mu 

oporou a především zdrojem jistoty, kterou zatím nedokáže, nebo nechce hledat jinde.

Situaci závislosti na matce popisuje například pan Pavel, jemuž poskytovala hlavně 

duševní podporu a podržela ho v době, kdy to nejvíce potřeboval:

Z toho mě dostal, nebo z toho mě dostala, teda přežil jsem  to... „přežil jsem  to" to je  taky 

hroznej výraz...nezbláznil jsem  se z  toho jenom díky mámě, protože jako jsem  zas v tu chvíli byl 

na ní dost závislej protože vedle mě seděla, povídala si se mnou od rána do večera.

Podobně se vyjadřuje také slečna Alena. Ta mluví o situaci, kdy se o ni rodiče postarali a 

dle jejích slov ji „nestrčili někam do ústavu“:

...vždycky mě brali Tak jako normálně. Jo? Že mě nebrali tak nějak jako že bych byla na 

vozíku, ale všude mě brali na výlety a na zámky a jezdili jsm e spolu dál na dovolenou a... jo, 

takže tam to bylo všechno v pohodě.

Přesto, že žádný z vypravěčů se o otevřeném konfliktu s rodiči nijak výrazně 

nezmiňoval i zde se po nějaké době projevila určitá nevraživost, kterou většinou popisovali 

jako „ponorkovou nemoc“, vznikající v rámci dlouhodobého pobytu v domácím prostředí 

(většinou po návratu z rehabilitačních zařízení) bez možnosti dalšího vyžití. Takovou 

situaci popisuje například pan Martin. Před úrazem byl zvyklý vést aktivní život, hodně 

sportoval a hrál fotbal, v době po úrazu však u něj došlo k útlumu veškerých aktivit:

... když jsem  byl doma, tak jsem  hlavně odpočíval, relaxoval a lezl ostatním na nervy (...)když 

je  člověk pořád doma, od rána do večera a nic nedělá, tak to asi ta ponorková nemoc 

vznikne,...

Ponorková nemoc se projevila také v důsledku neschopnosti, popřípadě nedostatku 

prostředků k osamostatnění se v době, kdy už si vypravěč přišel dostatečně starý na to, aby 

od rodičů odešel, popřípadě se prostě osamostatnil v rámci vlastního prostoru. Takovou 

situaci popisuje pan Pavel V současné době žije v jednom domě s rodiči a navzdory 

původním plánům nebyl dům upraven tak, aby měl k dispozici celé přízemí jakožto svůj 

byt. V návaznosti na tuto situaci popisuje i on občasné konflikty s rodiči, od kterých by se 

v případě možnosti rád odstěhoval:

Ono by to fungovalo, kdybychom, kdyby rodiče bydleli o patro vejš. Já říkám, je  potřeba mít 

vlastní kuchyň v uvozovkách. Vlastní obývák a kuchyň. Pokoj, pokoj mám velikej, takže jsem  

měl vlastně ložnici s obejvákem tak nějak dohromady, ale s tou kuchyní je  to takový... takže 

tam to nějak tak moc nefungovalo. (...) My jsm e s mámou asi hodně moc stejní, to znamená, 

když se moc nevidíme, když ne to, tak se máme hrozně moc rádi, hrozně nám to funguje. Ale... 

a nebo když řešíme problémy. Ale nesmíme spolu... nevim jestli bydlet, ale, to jsou detaily. My
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pak prostě na sebe vrčíme kvůli... já  vrčim kvůli pantoflím, ona vrčí kvůli stopám po kolečkách

O podobné situaci hovoří také paní Jana. Ačkoliv měla s rodiči poměrně dobrý vztah, 

situace byla pro ni konfliktní, jelikož již s nimi bydlela příliš dlouhou dobu:

Už sem docela byla taková doma na trní, že bych šla asi i sama15. Nevim jestli bych třeba, 

kdybych měla nějakou asistenci, externě zdravotní sestry nebo nějaký ošetřovatelky nebo tak 

něco, jestli bych prostě si něco takového zařídila, ale po  těch čtyřech letech už jsem  teda byla 

jako na trní

Matoušek ve své knize uvádí, že u tělesně postižených jedinců po poranění, kteří 

stále bydlí se svou původní rodinou, se vazba na ni obvykle posiluje. (Matoušek 2003; 

124) Všichni vypravěči strávili v období po úrazu dlouhou dobu v odloučení od rodičů, 

během něhož se učili zvykat si na svou novou situaci a spoléhat se sám na sebe.16

V průběhu toho jim rodiče poskytli veškerou svou podporu a péči, ať už v během pobytu, 

nebo po návratu do domácího prostředí. I u těchto mladých lidí však nastala doba, kdy, ač 

mnohdy s určitým zpožděním, zatoužili po samostatnosti S rodiči si v několika případech 

začali „lézt na nervy“ a přemýšleli o odchodu, nebo alespoň o nej vyšší možné míře 

osamostatnění (například ve formě vlastního patra v bezbariérově upraveném domě). 

K tomu jim většinou pomohl, popřípadě pomůže, až stálý partner, který je schopen roli 

rodičů v péči (psychické i fyzické) převzít.

4.2.2 Potřeba rodičovské péče a asistence obecně

Je zřejmé, že v porovnání se zdravými jedinci je u vozíčkářů nutná mnohem 

intenzivnější asistence rodinných příslušníků v průběhu jejich dospívání. Jak už bylo 

zmíněno výše, mladí lidé se v tomto věku obvykle snaží spíše vymanit ze sféry rodičovské 

starostlivosti a postavit se „na vlastní nohy“. Rodiče je podporují často jen finančně, 

popřípadě přispívají nějakou radou. Také mohou sloužit jako psychická podpora, ale i tuto 

roli v mnoha případech přebírají spíše přátelé a kamarádi. Mladý vozíčkář si takový způsob 

uvažování nemůže dovolit, jelikož je pro něj péče rodičů po úraze stěžejní. Pan Petr 

vypraví, jak moc se jeho život v tomto smyslu změnil:

člověk nic neví, si myslí že to do tejdne rozchodí, nebo do měsíce, ale pak zjišťuje, že to 

už asi nebude žádná prdel, tak....no tak, potom postupný vystřízlivění potom, a ... potom už 

záleží na člověku, jak se s tím srovná (,..)No.... mě to dělalo třeba docela problémy,

15 bez partnera (pozn. aut.)
16 V tomto období se mj. v rámci procesu hojení u zraněného jedince ukáže, jak závažné bude jeho pohybové 
omezení v budoucnosti.
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protože...s tou mojí náturou prostě už jenom,... aby kvůli mně ve dvaceti někdo 

poskakoval, jo, a dělal todleto za mě, a todleto, tak to prostě není nic pro mě.

Murphy uvádí, že v momentě, kdy se člověk ocitne v takové situaci (ať už po úraze, 

nebo v jeho případě po operaci) jeho dosavadní role jsou na čas odloženy, (například role 

studenta, přítele, sportovce...) a stává se především pacientem (Murphy 2002; 24). U 

vypravěčů se stav po úrazu projevoval podobně. Jak popisuje například pan Tomáš (v 

souvislosti s péčí matky), zpočátku se člověk vrací do období dítěte:

...dalo by se říct, že ze začátku jsem se vrátil do období dítěte, kdy vlastně jsem  

potřeboval všechno jako malý dítě, to bylo tak jako přirozený, to už věděla.

Závislost na rodičovské péči v počátcích rekonvalescence popisuje také slečna Alena: 

ze začátku jsem toho moc neudělala sama, takže opravdu jsem potřebovala ty rodiče 

hodně

U většiny vypravěčů zajišťovala základní péči zejména matka, otec pak asistoval 

především v situacích kdy byla potřeba větší fyzická síla. Pro matky je každodenní péče o 

potomky přirozenější a jak uvádí ve své knize P.A. Thoits, ženy jsou odolnější vůči stresu 

v případě nutnosti starat se o postiženého potomka (Thoits 1995, citováno dle Seltzer, 

Heller 1997; 322).

Pan Tomáš popisuje situaci domácí péče následovně:

nejdřív když, když eště bylo potřeba, tak... tak pomáhal (otec) hlavně, hlavně v tý péči o 

mě, kde byla potřeba druhá osoba jako asistence. (...) Když už jsem se trochu zlepšil 

fyzicky, tak to, tak když už to nebylo potřeba, tak ... se o mě starala hlavně mamka. 

Táta jenom tak jako doplňkově.

Slečna Alena poukazuje na výpomoc otce v případech, kdy bylo zapotřebí fyzické síly:

A já  nevim třebas takový to dávání do vany a takový to silácký, to... že jo, přenášení, 

tak to dělal táta.

O fyzické stránce asistence otce se zmiňuje také pan Jan:

Hm... no a hlavně mu nic nevadí jako víš co, jako... no tak mámě asi taky ne, ale...jako 

je  to z fyzickejch důvodů, no.

Jelikož je však potřebná péče často intimního charakteru, objevuje se zde poměrně logická 

preference mateřské péče u žen, tu naopak někteří vypravěči mužského pohlaví snášejí 

hůře:

...od toho se to pak nějak odvíjelo, vod, ... s tou máti, že jo, protože kdo by si přál, aby 

kolem něho ve dvaceti skákala... máma vlastně a dělala takový ty.... blbosti, který si 

člověk dělá sám normálně, takže... takže to bylo takový...
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(Petr)

takže... táta,... táta, máma no. Záleží, záleží kdo třebas mohl, kdo byl po ruce a kdo... 

měl náladu a tak, no. Komu jsem si řekla... Ale tak, je  jasný, že jsem spíš žádala třeba 

tu mamku aby mi pomohla, než táta přece jenom to je  takový nepříjemný.

(Alena)

Potřeba péče rodičů tvoří důležitý kontext v procesu získávání nezávislosti u 

mladých lidí s tělesným postižením. Zatímco v počátcích je třeba neustálá asistence rodičů 

(viz výše), postupem času získává mladý člověk zkušenosti a prostředky, jak si mnohé věci 

může obstarat sám. Díky pokrokům ve zdravotnictví a vytváření nových technologií 

takovýchto prostředků neustále přibývá. Tak jako jiné speciální pomůcky však vyžadují 

značné finanční náklady, na něž mnohdy rodina ani vozíčkář sám nestačí.

Co se týče zkušeností, pomocí nichž se vozíčkář naučí obstarávat si své životní 

potřeby v co největší míře sám, určitá osvěta je mu poskytnuta právě při pobytech 

v nemocnicích a rehabilitačních zařízeních a to především díky interakci s ostatními 

vozíčkáři

Tuto situaci popisuje pan Petr:

...pul roku, a tak tam vlastně se člověk seznámí s lidma, co sou buď po úraze, nebo co 

jsou ...a zjistí takový, zjistí všechno vokolo a tak a (...) a začne vlastně zjišťovat svoje 

možnosti, co asi jak dál, jak  to bude, přemejšlet a se všim... prostě komplet znova. 

Protože to je  všechno jiný.

Jak uvádí ergoterapeutka Centra Paraple, klient je od úrazu veden k samostatnosti, ať již na 

spinálních jednotkách, v rehabilitačních zařízeních nebo v samotném CP. Děje se tak 

v rámci různých rehabilitačních programů a ergoterapie (pracovní terapie). I v CP pak 

probíhá neustálá interakce s ostatními klienty, od nichž se jedinec může dozvědět mnoho 

užitečného o svých možnostech. Dalším zdrojem informací jsou speciální poradenské 

služby, které CP poskytuje. Jeden z vypravěčů, pan Tomáš, působí v tomto centru jakožto 

„instruktor soběstačnosti“, náplň své pracovní činnosti popisuje následovně:

Že když je  někdo krátce po úrazu, tak mu ukážu, jak ty věci třeba zvládám já  s tím, že 

jsem to už nacvičoval se spoustou kluků, takže vim, jak  to třeba zvládaj i jiný vozíčkáři, 

takže ... ve spolupráci s ergoterapeutkou s Verčou nebo s Alenou nabídneme prostě 

určitou škálu možností jak...jak zvládat nějaký dovednosti, včetně péče o sebe sama a 

snažíme se s tím člověkem najít ten nejlepší způsob pro něj.

Jak ve svém článku uvádějí Allen, Resnik a Roy, podstatným faktorem, který má 

vliv na množství potřebné asistence, je bariérovost prostředí, ve kterém se vozíčkář nachází
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(Allen/Resnik/Roy 2006; 116) Jen malé množství obytných prostor je v současné době 

stavěno účelově bezbariérově, mnohdy je tedy třeba provádět velké množství úprav, aby 

byla vozíčkáři umožněna co největší možná samostatnost při pohybu v domácím prostředí. 

Množství a charakter úprav jsou samozřejmě závislé na stupni postižení jedince či na typu 

vozíku, který používá (elektrický nebo mechanický, který váží mnohonásobně méně a je 

snazší pro manipulaci), obecně se však jedná například o rozšíření dveřních rámů, vytrhání 

prahů, odstranění koberců či výstavba prostornější koupelny, aby se v ní dotyčný mohl bez 

problémů otáčet a pohybovat. Do těchto úprav spadají i různé asistenční technologie, jako 

je výtah, „schodolez“ či rampy na přesuny z vozíku do vany aj. I zde se však jedná o 

nemalé finanční náklady, které samy o sobě mohou mít vliv na to, kolika bariérám bude 

muset daný jedinec v domácím prostředí čelit.

O úpravách, které proběhly u nich doma hovoří například pan Petr:

No... bydlim v patře, takže vlastně musel se pořídit takovej schodolez, abych se dostal, 

protože vejtah nebyl možnej, no a jelikož vlastně sem byl... skoro rok, třičtvrtě roku po 

těch různejch špitálech a to, tak se to doma upravovalo, upravila se vlastně koupelna 

jenom, protože jinak se tam, kam potřebuju, dostanu, no a přehodil se jeden pokoj.

Paní Jana se s rodiči kvůli bariérovému bytu dokonce stěhovala na chalupu:

...jsme se pak stěhovali, my jsme se pak stěhovali o něco dřív, protože v tom bytě to 

nebylo bezbariérový (...) stěhovali jsme se na chalupu, kterou jsme ještě nějak upravili. 

Úprava jednoho patra jakožto samostatného bytu pro člena rodiny na vozíku je poměrně 

výhodná záležitost, a to z toho důvodu, že jsou nablízku osoby, které mohou v případě 

potřeby pomoci, přesto má však jedinec dostatek soukromí na samostatný život. Dva 

z vypravěčů popisují právě takovou bytovou situaci, pan Jan a pan Pavel, u nějž však 

z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo nakonec celé patro přestavěno na 

samostatný byt. To má mj. za následek jeho výše uvedenou snahu rodinný dům v případě 

možnosti opustit (problém se projevil zejména v době, kdy zde bydlel s přítelkyní.):

celý to bylo plánovaný, že já  budu mít přízemí a rodina bude nahoře. (...) No, bylo by to 

krásný, ale nejsem milionář...

O případných finančních obtížích při zařizování bezbariérového bydliště pro svůj budoucí 

život popisuje také pan Martin:

Hodně to je  o financích, což není zrovna můj případ, peněz je  málo, poskromnu 

málo,...

Závislost mladých lidí na vozíku na rodičovské péči a asistenci jejich okolí je 

bezesporu vyšší, než u zdravých jedinců, což se projevilo i u vypravěčů. To může celý
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proces osamostatňování se značně zpožďovat a komplikovat. Každý vozíčkář se však může 

naučit technikám, pomocí nichž dosáhne alespoň částečné soběstačnosti. K té mu 

dopomáhá také prostředí, ve kterém se pohybuje, pokud je bezbariérově upraveno, včetně 

různých pomůcek a asistenčních technologií, jejichž vývoj neustále probíhá. Ačkoliv 

všechny tyto faktory redukují potřebu péče blízkých osob a zvyšují možnou samostatnost 

jedince na vozíku, jejich pořizování je nákladné a ne pro všechny dostupné. Mladí lidé na 

vozíku tak nemohou využít veškerých svých možností a jsou o to více odkázáni na 

dodatečnou pomoc druhých. Jak se projevilo u většiny vyprávění, tuto péči poskytují 

zpočátku rodiče, později však postupně přechází na stálé partnery, popřípadě profesionální 

asistenty.

4.2.3 Hledání vážného vztahu jakožto životní opory

Ačkoliv v povědomí běžného člověka pravděpodobně panuje obraz vozíčkáře jako 

někoho, kdo není zrovna vyhledávaným protějškem a u druhého pohlaví vyvolává spíše 

lítost než touhu po intimním vztahu, žádný z vypravěčů nenaznačil jakýkoliv problém 

s hledáním partnera. U všech se naopak tento proces zdál být stejně přirozený jako u 

kteréhokoliv zdravého člověka. Objevovaly se zde vážné i méně vážné vztahy, slečna 

Alena dokonce hovořila o takovém tom ,jenom v úvozovkách chození“ maximálně na tři 

týdny, které u ní běžně probíhalo v době její puberty.. Dvěma vypravěčům byla položena 

přímá otázka, zda někdy nějaké problémy ve vztahu ke svému postižení v tomto ohledu 

měli, oba odpověděli negativně.

Drobné rozdíly oproti zdravým lidem se v tomto směru týkají spíše způsobů, 

jakými vozíčkáři své vztahy navazují. Jak již bylo zmíněno v úvodních kapitolách, 

ergoterapeutka CP uvedla, že se samotným seznamováním u lidí na vozíku není zásadnější 

problém, neprobíhá však stejnou cestou jako u zdravých jedinců (seznamování se 

v klubech, na různých kulturních akcích apod.). Není ojedinělou záležitostí, že životním 

partnerem vozíčkáře se stává někdo z řad ošetřujícího personálu v různých zdravotnických 

zařízeních či studentů, kteří v těchto zařízeních vykonávají odbornou praxi.17 Další 

možnosti pro seznamování poskytuje například internet, popřípadě různé seznamky,

17 Tento fakt je podpořen prostou rovnicí, že většina takto postižených lidí jsou mladí muži, ošetřující 
personál a studenti jsou naopak velmi často zastoupeny mladými ženami. V průběhu společné práce, která 
bývá často provázena velkou blízkostí obou jedinců, pak nezřídka dochází k navázání vztahu.
To potvrzuje ve své studii mj. také Mildred Blaxterová , která zmiňuje že všichni vážněji postižení muži 
z jejího výzkumu byli zasnoubeni se zdravotními sestrami. (Blaxter 1976; 198)
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z nichž jednu provozuje také samotné CP na svých stránkách. Pan Jan který, jak sám 

uvádí, nikdy s hledáním partnerky problémy neměl, tento fakt potvrzuje:

No tak já  měl vždycky partnerky z oboru

Existence stálého partnera v životě vypravěčů se ukázala jako klíčová. Stálý přítel 

nebo přítelkyně jim poskytuje, popřípadě poskytovala, jak psychickou podporu, tak i 

pomoc co se týče osobní asistence. V tomto směru partneři nejprve doplňovali, později 

přebrali původní funkci rodičů, což bylo důležité zejména v době, kdy měli vypravěči 

nutkání se od své původní rodiny osamostatnit. Fakt, že partner či partnerka přebírá péči 

rodičů, byl většinou vítán. Ačkoliv to neznamená, že by byl vypravěč na asistenci méně 

závislý, v případě rodičů v něm situace evokuje dětství, zatímco on se cítí být dospívajícím 

jedincem. Pan Petr, který těžko snáší péči matky a přítelkyně za ním dojíždí na víkendy, 

vypráví:

...teď sem rád, když tam je  Jana, protože řikam... to u máti nebylo... eště ta moje 

nátura k tomu, mě... jsem z toho nešťastnej, když mě musí obskakovat v tomhle věku 

Slečna Alena, která v současné době žije s přítelem, vidí situaci podobně:

Já si teďka neumim představit, že bych, že bych bydlela u rodičů a že by mě... s

prominutí utírali zadek."

Vážný vztah může být také popudem k větší aktivitě a snaze „se sebou něco 

dělať‘.(Alena, Martin) U vypravěčů se v tomto směru projevila potřeba větší 

samostatnosti, vzrůstala potřeba soukromí a často v návaznosti na vážný vztah plánovali 

odchod od rodiny. Nalezení partnera tedy přispělo ke snaze vozíčkářů osamostatnit se ze 

dvou důvodů. Prvním byla jejich potřeba žít s někým jiným v soukromí a druhým jistota, 

že o ně bude i nadále postaráno v momentech, kdy potřebují asistenci druhého člověka.

Potřebu odejít z rodinného prostředí v závislosti na nalezení partnera popisuje 

například paní Jana, která se již dlouho toužila od rodičů osamostatnit:

Jednak teda tim, že sem chodila s Vaškem v tý době a... takže jsem přemejšlela že bych

se přestěhovala

Taktéž pan Martin hovoří o své přítelkyni jako o jedné z příčin jeho přestěhování se 

z Krkonoš do Prahy:

Odstěhoval jsem se do Prahy, tenkrát s tehdejší přítelkyní, našli jsme si tady byt, já  

jsem si tady našel práci... začal jsem pracovat (...)Je pravda že mi v tom pomohla i 

ona, protože mě do toho taky dokopala. Našel jsem si tady práci, školu, sport...

V případě pana Tomáše se nejednalo o odchod z domova, situace však byla podobná. Jeho 

matka s přítelem se odstěhovali a on začal bydlet s přítelkyní:
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...tak před dvěma rokama se odstěhovala a začla se mnou žít přítelkyně, kterou jsem si 

letos v červnu vzal.

Poněkud zvláštním případem, který zde uvádím jako raritu, jelikož není mezi lidmi 

na vozíku běžný, je první vážný vztah slečny Aleny. Jedná se o situaci, kdy se odstěhovala 

ke svému taktéž postiženému příteli do Brna. Ačkoliv sama v té době potřebovala 

s mnohými věcmi pomoci, přesto byla schopna postarat se sama o sebe a ještě o svého 

invalidního partnera. To jí dopomohlo k větší samostatnosti, jelikož nebyl nikdo, kdo by se 

o ni postaral:

Vlastně, když jsem si ho našla, tak on byl taky postiženej, a nemoh že jo, nemoh mě 

nikam přehodit, nemoh mě oblíknout, tak v tu dobu jsem... prostě začala se sebou něco 

konečně dělat, v těch..., kolik roků po úraze to bylo..., ňákejch šest sedm let po úrazu 

to bylo, a... v tu dobu jsem se naučila vlastně bejt soběstačná dá se říct.

Jelikož se stav jejího partnera začal brzy zhoršovat a naskytla se jí možnost vztahu se 

zdravým mužem, vztah z pochopitelných důvodů nakonec ukončila. Přesto jí však pomohl 

dosáhnout obrovské míry nezávislosti na asistenci jiných osob i přesto, že je tetraplegička.

Vážný vztah tvoří v životě vypravěčů velice podstatný krok k jejich samostatnosti, 

čemuž se budu věnovat v dalších kapitolách. Jeho význam je zde bezesporu vyšší než u 

zdravého jedince, u kterého sice taktéž tvoří podstatnou část jeho života, zpravidla však 

nevytváří onu existenční závislost. Mladému člověku na vozíku poskytuje takový vztah 

naplnění, které mu rodiče nemohou poskytnout, ani kdyby chtěli. Zároveň je pro něj 

jistotou, že může podstoupit tak významný krok, jako je odchod (osamostatnění se) od 

rodičů a dává mu důvod k tomu na sobě dále pracovat.

4.3 Vstup do dospělosti

Jak již bylo zmíněno výše, nelze přesně oddělit adolescenci od dospělosti. Tento 

přechod je individuální, ale obvykle bývá spojen s několika konkrétními faktory, jako je 

počátek ekonomické nezávislosti, opuštění rodinného hnízda či sňatek. Ani v samotném 

termínu dospělost se autoři mnohdy neshodují. Zatímco Erikson nazývá období navazující 

na adolescenci „mladou dospělostí“ (Erikson 1997:64), Gail Sheehyová hovoří spíše o 

„prodloužené adolescenci“ (období od 20 do 30 let).Počátek období, kdy se mladí lidé 

ekonomicky i emocionálně odpoutávají od rodičů, popisuje následovně: „Toto období 

obvykle zahajujeme tím, že vyhlásíme samosprávu alespoň nad jedním aspektem života, do 

kterého nám už rodiče nemohou mluvit.“( Sheehyová 1999: 40)
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Konkrétnější je v tomto směru Říčan, který ve své knize uvádí deset charakteristik 

dospělého člověka, z nichž bych ráda uvedla především tři, jež jsou pro tuto analýzu 

nejpodstatnější: Dospělý člověk

1. Koná produktivní práci, jejíž smysl chápe a která ho činí existenčně soběstačným

2. Má do budoucna realistické plány, které odpovídají jeho hlubším zájmům a 

sklonům.

3. Bydlí samostatně (tj. mimo byt rodičů); není-li to možné, tedy má aspoň jasně 

ohraničený vlastní prostor ve společném bytě, vlastní suverénní „teritorium“. 

Dospělí se v bytě rodičů cítí hostem (má-li ovšem svůj vlastní byt) (Říčan 2004: 

230-231).

4.3.1 Zaměstnání a finance

Obecně jsem se již otázce zaměstnání vozíčkářů věnovala v úvodní kapitole této 

práce, zde ji pojímám jako počátek ekonomické nezávislosti, a tedy jako jeden z hraničních 

přechodů mezi mládím a dospělostí. Samotný odchod od rodičů je pak dalším přechodem a 

to nejen v oblasti fyzické, ale také emocionální (Sheehyová 1999; 40). Nesnažím se tyto 

dva body striktně seřadit, jelikož jeden může předcházet druhému, stejně tak, jako druhý 

prvému.

Na úvod této kapitoly bych se ráda vrátila do období, jež lze sice chronologicky 

zařadit do období dospívání, avšak v tomto případě tvoří kontext otázky hledání 

zaměstnání mladých lidí na vozíku. Jedná se o fázi přípravy na budoucí povolání, tedy 

proces vzdělávání. Tato otázka se u vypravěčů ukázala jako poněkud komplikovaná, jak 

jsem se již zmínila v kapitole o možnostech a omezení vozíčkáře. Úraz zpravidla vede 

k přerušení tohoto procesu na velice dlouhou dobu (cca minimálně jeden rok) a pro mladé 

jedince bývá obtížné se do něj opětovně zapojit. Návrat do školy je tedy často spojen 

s problémy, opakováním ročníku, nebo úplným přerušením studia, a to zejména v případě 

vysokých škol. Ze všech dotázaných vypravěčů pouze pan Jan úspěšně dokončil studia 

práv na vysoké škole a v současné době se živí jako právník. Se studiem mu pomáhal 

zejména otec jakožto asistent:

...na fakultu, kde, kterou jsem dělal teda externě. Dělal jsem j í  teda s individuálem, 

takže jsem tak jezdil pouze teda na vybraný přednášky, ty moc néé, a na semináře... no 

a potom na zkoušky samozřejmě
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Další vypravěč, pan Martin, vysokou školu dosud studuje, avšak potýká se s problémy (v 

tomto případě je však nutno uvést, že je sám odůvodňuje nedostatkem času díky velkému 

množství aktivit, které upřednostňuje. Navíc studuje dálkově při zaměstnání):

...jelikož je  to dálkově a s tím sportem a s tou prací se to nedá moc dobře skloubit, 

takže uvidíme jak  mi to ještě dlouho vydrží, ale... nezvládam to, nestíham to (usmívá 

se) absolutně žádným způsobem.

Pan Petr zase uvedl, že byl na školu přijat, ale po úrazu již nenastoupil:

Potom vlastně, sem byl předtím student, nebo než sem se zlámal, tak sem měl střední 

počítače s maturitou, potom rok státnice jako jazykovou a pak sem měl nastupovat na 

to, do Pardubic na univerzitu, Jenže sem se rok předtím zlámal, no, tak z toho sešlo.

A nakonec pan Pavel odešel z vysoké školy na operaci a posléze nastoupil rovnou do 

zaměstnání:

Já jsem se ještě vrátil na vejšku, udělal jsem dva semestry? Ne, semestr a půl jsem  

udělal. Semestr a půl na vejšce, pak jsem šel na operaci s kyčlema... více méně potom 

jsem se vrátil domů a začal jsem pracovat nejdřív u nás a pak tady v Parapleti.

Komplikace v této otázce se u vypravěčů objevují i v případě školy střední. Pan 

Tomáš mluví o tom, že zanechal studia na své střední škole, jelikož, jak sám uvádí, si 

našel zaměstnání a škola mu k ničemu nebyla:

...neměl sem chuť že bych to měl nějak dodělávat, že by mi to k něčemu bylo. Já jsem  

měl individuální plán, takže jsem postupně měl míň a míň těch zkoušek až sem tam 

přestal chodit úplně. Nějak to vyšumělo.

Pan Lukáš, který střední školu stále studuje, musel opakovat ročník a hovoří o 

problémech, které ve škole má:

No, střední. Ve druháku teďka no, protože sem to začal dělat odznova.(...) nevim no, 

budu rád když projdu všema ročníkama a zakončím to.

Hledání zaměstnání nebývá pro vozíčkáře příliš jednoduché. Většinou se nejsnáze 

uplatní přes známé, což ve výzkumu potvrdili dva jedinci, slečna Alena a pan Jan. 

Poradenství v oblasti hledání zaměstnání poskytuje také Centrum Paraple, to samo o sobě 

velké množství vozíčkářů zaměstnává. Tři z vypravěčů uvedli, že pracují z domova, což je 

taktéž vcelku typické. Většinou se jedná o práci přes počítač, jelikož se tak pomocí 

speciálních pomůcek mohou uplatnit i ti vozíčkáři, kteří mají omezenou hybnost horních 

končetin. Obecně se většinou jedná o nemanuální činnost (popřípadě drobnou manuální). 

Mezi vypravěči se objevovala například administrativa, účetnictví, či IT oblast.
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Skvělým příkladem uplatnění se na trhu práce je pan Jan, který působí jako 

právník. Pracuje většinou z domova, kam za ním docházejí klienti, a občas dojíždí do 

kanceláře. Krom své právnické praxe provozuje ještě množství dalších činností, mj. 

aktivně působí v samotném Svazu paraplegiků. Jak však sám uvádí, při hledání zaměstnání 

mu pomohla rodinná přítelkyně:

No s hledáním místa to nebylo tak jednoduchý, ale já  jsem todle měl hodně usnadněný, 

protože, protože vlastně jsem nastoupil do advokátní kanceláře doktorky (...), která je  

rodinná přítelkyně, takže..., v době, kdy to šlo, tak vlastně ona si to vzala na triko, že 

mi pomůže, že mi to usnadní, takže já  nejsem úplně typickej příklad pro hledání práce.

Říčan specifikuje období rané dospělosti jako čas, kdy mladý člověk často mění 

zaměstnání a sbírá zkušenosti. Poukazuje na to, že je třeba využít doby, dokud jedinec 

nemá děti, a musí myslet na „své jisté“. (Říčan 2004; 236). Situace mladých vozíčkářů 

však v tomto směru není tak jednoduchá, ti totiž musí myslet na své jisté již ve fázi, kdy si 

hledají první, popřípadě i druhé zaměstnání. Jelikož je pro ně hledání místa obtížnější a 

mnohdy si nemohou příliš vybírat, fluktuace mezi různými zaměstnavateli v době rané 

dospělosti pro ně není běžná. Vypravěči většinou začali pracovat v momentě, kdy se jim 

k tomu naskytla příležitost, v zaměstnání pak zůstali delší dobu, nebo se zřídka přesunuli 

v momentě lepší či výhodnější nabídky. U žádného z nich jsem nezaznamenala cílené 

hledání nej vhodnějšího místa, zdálo se, že jistota je v tomto smyslu pro ně důležitější než 

kariémí růst.

V průběhu rozhovorů jsem se pokusila zjistit, nakolik jsou vypravěči se svým 

stávajícím místem spokojeni. Ačkoliv se v žádném z případů neobjevilo zásadní nadšení, 

nenarazila jsem, krom jedné výjimky, ani na negativní pocity v souvislosti se současným 

zaměstnáním. Postoje v této oblasti tedy byly spíše neutrální.Výjimkou byl pan Martin, 

který pracuje jako účetní, práce ho nebaví a chtěl by si v budoucnu založit vlastní firmu: 

...letos od novýho roku pracuju v jiné společnosti jako účetní (...)To je  nejhorší práce 

co může bejt. To je  hrozná práce, takový mravenčení. (...) Nevim, tak vystudoval sem 

podnikatelku, otec taky podniká, tak možná do budoucna něco...Protože pokud je  

člověk zaměstnanec, tak si na peníze nepřijde.

Nalezení zaměstnání je pro mladého člověka vždy velkým krokem vpřed, je to 

počátek jeho úplné nebo částečné ekonomické nezávislosti. Často je považován za jeden 

z přechodových momentů k dospělosti. Ačkoliv většina vypravěčů si první zaměstnání 

našla ještě v průběhu jejich pobytu s rodiči, význam tohoto kroku se u nich od zdravých 

jedinců nijak nelišil. Podstatným faktem jsou však ztížené podmínky, kterým musí mladý
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člověk s tělesným postižením čelit. Ne všechna místa a ne všechna pracovní prostředí jsou 

vozíčkářům přizpůsobena a mnohde lze narazit i na neochotu zaměstnavatelů mladé 

vozíčkáře přijímat. Ideální pomocí je v tomto případě nalezení uplatnění přes známé, 

popřípadě s pomocí poradenských institucí, které mají k dispozici databázi zaměstnavatelů 

ochotných mladé lidi s postižením přijmout. Co se týče charakteru pozic, na které mohou 

tito lidé nastoupit, jedná se většinou o nemanuální činnost v oblasti administrativy, IT 

oblasti, poradenských službách apod. Ideální možností pro lidi s větším omezením 

pohyblivosti je práce z domova s pomocí počítače.

Z výzkumu bylo patrné, že se vypravěči příliš neženou za kariérou, nemění často 

místa a ani (až na výjimku) se za tímto účelem nesnažili dosáhnout co nejvyššího vzdělání. 

Věřím, že toto tvrzení nelze generalizovat a najdou se mnozí, kteří se navzdory svým 

omezením budou snažit dosáhnout co nejvýše, avšak vzhledem ke ztíženým podmínkám, 

které tyto jedince potkávají jak v době vzdělávání, tak v momentech hledání zaměstnání, 

zdá se, že se v rámci hledání místa jejich ambice přikloní spíše k životní jistotě.

4.3.2 Osamostatnění se od rodičů

V této části práce se konečně dostáváme k zásadnímu kroku, který dříve či později 

učiní každý mladý člověk na své cestě k dospělosti. Jak ve svém článku píše Alessandra 

Rusconi, opuštění rodinného domova symbolizuje dosažení autonomie od původní rodiny. 

Je znakem nejen ekonomické, ale i emocionální nezávislosti. (Rusconi 2004; 627) I tato 

část lidského života je velmi individuální a může probíhat v mnoha podobách (Odchod na 

kolej, nalezení vlastního bytu...). V našem případě budu tuto fázi pojímat z širšího 

hlediska a zahrnu do ní (dle výše zmíněné Říčanovy definice) i osamostatnění se ve smyslu 

získání „suverénního teritoria“ v domě/bytě rodičů, což je pro vozíčkáře jedna z možností, 

jak své autonomie docílit.

Poměrně klasickou situací, kdy mladý člověk odchází z domova je stěhování se na 

univerzitní kolej, nalezení bytu spřátelí, popřípadě, pokud má jedinec dostatečné 

ekonomické zázemí -  stěhování do vlastního bytu. Ačkoliv se dle Rusconiové současný 

věk odchodu od rodičů zvyšuje (Rusconi 2004; 629), samotný odchod (osamostatnění se) 

není tak často, jako v minulosti, spojen se svatbou či nalezením stálého partnera. U 

mladých lidí na vozíku tomu však bývá právě naopak. Jejich postižení je pro ně často příliš 

velkým omezením na to, aby se na vlastní pěst vydali bydlet samostatně. Někdy již dříve 

vytoužený odchod je tedy po úrazu odložen a zlom přichází teprve v momentě, kdy se na 

scéně objevuje vážná známost. Konkrétně tato situace se objevila u paní Jany, která se na
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odchod od rodičů (v podobě cesty „na školu“) těšila již před úrazem. Po úrazu bydlela 

dlouhou dobu s rodiči, což ji po nějaké době již příliš nevyhovovalo a doma byla ,jako na 

tmí“ , dokonce zmiňuje, že by byla za pomoci asistence ochotna odejít i sama (viz citace 

na str. 16).. Od rodičů odešla poté, co si s přítelem (v současné době manželem) nalezla 

bezbariérový byt:

Takže jsem se těšila že jako po maturitě hurá na školu a budu jezdit domů tak jednou za 

tejden, na víkend maximálně a ono se mi to trochu protáhlo (...) po těch třech letech od 

úrazu jsem si řikala že už nějak by to chtělo co nejdřív no, ale ...vyvrbilo se to až o ten 

rok později (...) jednak teda tim, že sem chodila s Vaškem v tý době a... takže jsem  

přemejšlela že bych se přestěhovala (...) asi před rokem jsem se potom stěhovala do 

bytu bezbariérového.

Jak sám uvádí, takřka ze dne na den opustil svůj domov v Krkonoších také pan Martin, 

který tak učinil spolu se svou přítelkyní. Oba se odstěhovali do Prahy:

...odstěhoval jsem se do Prahy, tenkrát s tehdejší přítelkyní, našli jsme si tady byt, já  

jsem si tady našel práci... začal jsem pracovat...

Po nějaké době od něj po určitých neshodách přítelkyně náhle odešla. V současné době 

(jakožto jediný z vypravěčů) žije sám v bytě, který není bezbariérový:

...vrátil jsem se a byt byl prázdnej. Což mě lehce překvapilo, ten byt nebyl 

bezbariérový, ten byt... byl docela obtížný na to, abych já  tam některé věci zvládnul a 

byl jsem tam najednou sám.

Jak již bylo zmíněno výše, pan Pavel bydlí v domě s rodiči, kde, navzdory původním 

plánům, nemá k dispozici celé patro pro sebe. Z tohoto důvodu se chtěl od rodiny 

odstěhovat v době, kdy si našel přítelkyni, jelikož se však později rozešli, uvádí, že ačkoliv 

by chtěl, sám odejít nemůže:

To jsem myslel že by to bylo formou... formou toho že bych měl přítelkyni a s ní tedy 

jsem hledal byt v Praze, respektive není problém najít byt, je  problém vyřešit 

financování. A čím delší ten vztah byl, tím víc jsem nad tím přemejšlel, protože byly 

problémy vlastně doma, co se týče rodiny, ale... zas na druhou stranu, není to takový že 

se seberu, najdu si byt a budu bydlet. Jó? Potom... jápotřebujupomoc.

Podobnou zkušenost sdílí pan Petr, jehož přítelkyně studuje, a proto není možné, aby se 

v současné době od rodiny odstěhoval (ačkoliv by si to velmi přál). Plánují však společný 

bezbariérový byt v momentě, kdy přítelkyně studia dokončí:

No furt to je  vlastně, že jo, protože většina lidí v mym věku už jsou pryč jako... z 

domova a mě nic jinýho nezbejvá, než bejt vlastně doma (,..)plánuju byt, bezbariérovej
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vlastně spřítelkyní (...)Tak teďka pracuju a... Jana snad dostuduje zdárně a potom, 

potom asi, hurá někde., do Hradce, no. To znamená to přežít.

V momentě, kdy byli vypravěči méně soběstační (omezená pohyblivost horních končetin, 

popřípadě jiné zdravotní problémy), pro ně bylo snazší zařídit si vlastní patro v domě 

rodičů. Pan Jan bydlí v domě, kde celé spodní patro budovy tvoří jeho vlastní byt. Tam 

také mimo jiné přijímá klienty v rámci své právnické praxe. V současné době zde žije se 

svou přítelkyní, která se o něj z větší části stará, stále je však k dispozici také pomoc rodičů 

(oba jsou v důchodu):

Jinak samozřejmě vždycky jsem měl svý prostory, nikdy jsem nebydlel s rodičema. 

Vždycky jsem měl svůj byt. (,..)Částečně mi sem choděj asistentky z charity na některý 

úkony a částečně mám domluveného tady kluka, kterej mě vozí a tak (...) přes den 

většinou máma a večer přijde Maruška, tak zbytek vona, no. Zásadou je  partnera moc 

nezatěžovat, protože má svojí práci ... tak prostě to není úplně to pravý.

Pan Tomáš bydlí také sám, jemu však matka v době, kdy si našel přítelkyni, přenechala 

byt a odstěhovala se:

...tak před dvěma rokama se odstěhovala a začla se mnou žít přítelkyně, kterou jsem si 

letos v červnu vzal.

Pokud se v určité fázi životního cyklu projevil u vypravěčů zásadnější rozdíl oproti 

zdravým jedincům, jednalo se zcela jistě o opouštění rodinného hnízda. V běžném životě 

mladého člověka se v dnešní době jedná o komplikovaný proces, který je provázen 

značnou nejistotou, a to jak z ekonomického, tak z emocionálního hlediska. Jak se 

projevilo u většiny dotazovaných vypravěčů, mladý člověk na vozíku si takovou nejistotu 

nemůže dovolit a plánuje osamostatnění až v momentě, kdy se má o koho opřít (ačkoliv by 

třeba rád odešel dříve). Proces osamostatnění navíc nemusí znamenat zlom, ale může 

probíhat plynule (např. pokud si jedinec buduje zázemí v domě/bytě rodičů)

Věřím, že i v tomto případě je celá situace závislá na stupni pohybového omezení či 

jiných zdravotních problémech, díky kterým se může soběstačnost každého značně lišit. 

Z fyzického hlediska (při absenci jiných zdravotních problémů) je pro každého paraplegika 

a s případnou asistencí i pro některé tetraplegiky možné, aby bydleli sami v bezbariérovém 

prostředí18. Vše je však spojeno s otázkou potřeby fyzické i duševní podpory a neméně 

také s finančními prostředky. Z výzkumu, jehož se účastnili vozíčkáři s různými stupni

18 informace získané z rozhovoru s ergpterapeutkou
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postižení se však zdá, že tak zásadní krok, jako je osamostatnění se od rodiny, je pro ně 

snazší podstoupit s „oporou v zádech“.

4.3.3 Založení vlastní rodiny, plány do budoucna

Jak ve své knize uvádí Alan „pouze zlomek manželství zůstává dobrovolně 

bezdětných“ Motivací v tomto případě může být například orientace na kariéru, nebo 

potřeba nezávislosti „Manželství je  tedy sociálním vztahem,jehož sociálním vyústěním je  

rodičovství“ (Alan 1989; 293). Jinými slovy, člověk, který má dostatečné zázemí a oporu 

stálého partnera, má takřka vždy potřebu po sobě „něco zanechat“, nehledě na to, zda je 

jeho život nějakým způsobem omezen. V našem případě budu pojímat „manželství“ 

v širším slova smyslu, jelikož ne všichni vypravěči jsou již se svými partnery v oficiálním 

svazku a je docela dobře možné, že mnozí z nich do něj ani nevstoupí. V jejich popisech 

plánů do budoucna však téměř vždy (snad pouze krom pana Lukáše, který stále studuje 

střední školu a rodinné plány pro něj zatím nejsou relevantní) nějakým způsobem 

figurovala rodina a potomci.

Založení rodiny není u lidí na vozíku jen otázkou pouhého rozhodnutí. Pokud se 

pár rozhodne mít potomky, musí všemu předcházet řada lékařských vyšetření (jak 

v případě invalidní ženy, tak i muže), je třeba opatřit speciální vybavení (například 

postýlku, pod kterou může matka zajet s vozíkem a pohodlně se tak v případě potřeby 

dostat k dítěti)19 a získat dostatek informací o možnostech a případných komplikacích. Jak 

již bylo zmíněno výše, plodnost u mužů bývá zajišťována včasným odebráním spermatu, 

plodnost u žen by postižením neměla být nijak omezena a nehledě na výšku léze by žena 

bez dalších zdravotních komplikací měla být schopna plod donosit.

Žádný z dotázaných zatím svou vlastní rodinu nemá, většina ji však plánuje, či 

plánovala v momentě přítomnosti stálého partnera. Se dvěma vypravěčkami a jejich 

partnery jsem se setkala na kurzu s názvem Matka na vozíku, který probíhal mj. jako 

osvěta pro invalidní ženy plánující početí. Jednou z těchto vypravěček je paní Jana:

No, plány do budoucna. Určitě plánujeme mimčo, to bylo vidět, když jsme byli před 

čtrnácti dněma na tom kurzu (směje se), to bylo jasný, jinak bychom sem nejeli, takže 

určitě plánujeme.

Stejně se vyjadřuje také slečna Alena, druhá z účastnic kurzu:

L: Prozradíš mi jaké jsou tvoje plány do budoucna? (...)

19 Svaz Paraplegiků (kol. autorů): Těhotenství, porod výchova dětí u žen s poškozením míchy (materiály 
k přednášce MUDr Ženíška). Praha: Centrum Paraple
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Le: Tak určitě, tak to mimčo no.

Založení rodiny, nebo spíše potomků, se však, i když ne vždy v tak blízkém 

časovém horizontu, objevuje v plánech do budoucna i u ostatních vypravěčů:

děti ano, ale děti ne z jednoduchého důvodu, studovala vysokou školu. Já jsem začal 

dělat tady v Praze, vona sem jezdila na vysokou školu (,..)Takže jsme reálně 

čekaly. (...) reálně jsem byl u doktora a už sem se začal ptát, začal jsem to řešit, nebyl 

jsem sice na žádnejch testech, nikde nic, ale prostě byl jsem se zeptat urologa, a měl 

jsem naplánovaného sexuologa, že bych prostě šel se zeptat a šel bych to řešit.

(Pavel -  o vztahu se svou bývalou přítelkyní)

No tak co se týče toho budoucna, asi, nevim jestli by to byla taková ta americká idylka 

typu jako... rodinný dům, dvě auta, tři děti, dva psi (...)No a, tak asi rodinu určitě, 

člověk by chtěl po sobě něco nechat 

(Martin)
Nerad plánuju, ale tak jako rámcový představy bych chtěl, pokud se mi to ještě povede 

mít nějaký děti, ale už je  mi hodně, tak uvidíme, jak  se to zadaří. A jestli se to zadaří. 

(Jan)

Jak trefně uvedl pan Martin, „člověk by chtěl po sobě něco zanechat“. Nehledě na 

mnohonásobně ztížené podmínky (a to zejména u invalidních žen), mezi vypravěči se 

nenašel nikdo, kdo by byl ochoten vzdát se možnosti mít rodinu z důvodu fyzických 

omezení. Jejich úvahy v tomto směru přitom nebyly nijak abstraktního charakteru, 

většinou se jednalo o konkrétní plány do budoucna. V okruhu mých známých je až 

neuvěřitelné množství jedinců, kteří tvrdí (ačkoliv mnohdy ne příliš vážně) , že děti mít 

nechtějí, jelikož není jednoduché přivést je do dnešního světa. Každý se děsí představy 

nezvladatelného potomka, který je více vychováván ulicí a vrstevníky, než svými vlastními 

rodiči. Ze zkušenosti s dětmi invalidních lidí však vím, že děti mohou být svým rodičům 

velkou oporou stejně tak, jako jsou jejich rodiče, ač na vozíku, oporou jim samotným.

5 Závěr

Člověk na vozíku je v dnešní době abstraktním pojmem, který v lidech vzbuzuje 

lítost a možná i trochu strachu a výčitek. Zdravý jedinec se mu často podvědomě vyhýbá, 

jelikož je pro něj připomenutím jeho vlastní zranitelnosti a nedokonalosti světa. O světě 

invalidních lidí má jen neurčitou představu, přičemž ta je  mnohdy jakousi tragickou vizí o 

životě plném beznaděje, ztráty a značné závislosti na blízkých lidech a státních institucích. 

Za posledních dvacet let se s těmito lidmi můžeme díky pokroku medicíně a odstraňování
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bariér setkat stále častěji a na nejrůznějších místech. Ačkoliv neprobíhá zpřístupňování 

nejrůznějších veřejných prostor pro vozíčkáře tak rychle a na tolika místech, jak by bylo 

vhodné, ti jsou stále méně odkázání na život ve vězení vlastního domova. Pokud má 

vozíčkář k dispozici bezbariérové prostředí a jeho stav neprovázejí další zdravotní 

komplikace, je schopen existovat relativně samostatně (v závislosti na stupni svého 

postižení), stejně tak je s pomocí upraveného vozidla schopen řídit auto, provozovat 

nej různější sporty či cestovat prostředky městské hromadné dopravy. Dá se říci, že 

v dnešní době neustále přibývá možností, které umožňují těmto lidem vést takřka normální 

život. Stále je k tomu však zapotřebí také pomoc ze strany rodiny, popřípadě partnera, kteří 

jedinci poskytnou nejen fyzickou, ale také psychickou podporu.

Všichni vypravěči, na jejichž životních příbězích je tato práce založena, jsou mladí 

lidé, kterým se stal úraz v období adolescence či před ním. Již tak složitou fázi životního 

cyklu, jakou je dospívání, tedy absolvovali (popřípadě absolvují) se svým handicapem 

a touto situací se vyrovnávali s většími či menšími obtížemi. Většina z nich již pracuje, 

část z nich žije mimo svou původní rodinu a ostatní se k tomuto kroku v nejbližší době 

chystají. Ačkoliv jsou pro ně možnosti vzdělání i zaměstnání v mnoha ohledech omezené 

(ať již ze strany systému či jich samotných), jedná se o nezbytnou součást získání 

ekonomické nezávislosti a vědomí vlastní užitečnosti. Nikdo z vypravěčů (krom pana 

Lukáše, který stále studuje) není nezaměstnaný, a to i přesto, že by mohli v celku 

pohodlně žít pouze ze státních podpor.

Důležitým předpokladem pro odchod z rodinného hnízda se u většiny případů 

ukázala být přítomnost partnera, který přebírá roli životní opory po rodičích, dodá sílu 

k tak významnému životnímu kroku a donutí svůj protějšek „něco se sebou dělat“. 

Navzdory možným domněnkám se přitom navazování partnerských vztahů neukázalo jako 

problematické a samotný fakt, že je vypravěč na vozíku, tedy v tomto smyslu nelze 

považovat za velkou překážku. Může mít však vliv na způsob navázání vztahu v prostředí, 

kde se vozíčkář nejčastěji pohybuje.

Plánování rodiny a především potomků se ukázalo být jako důležitá součást životní 

perspektivy ve většině životních příběhů. Zakládání vlastní rodiny u lidí po poranění míchy 

je poměrně složitý proces, kterému předchází řada lékařských vyšetření a mnohdy 

bolestivých procedur. Péče o dítě vyžaduje velké množství podpory a asistence zejména 

v případě, kdy se jedná o invalidní matku, a existuje ještě celá řada dalších komplikací. 

K tomu všemu je třeba přičíst ještě problémy „běžného světa“, týkající se zejména 

současné výchovy dětí a nežádoucích vlivů okolí. Přes všechny tyto problémy však všichni
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vypravěči do svých budoucích plánů s naprostou samozřejmostí zahrnují potomky a část 

z nich již začala tyto plány aktivně realizovat. Ani v tomto případě se tedy jejich postižení 

neukázalo natolik omezující, jak by se mohlo zdát.

Jeden můj známý mi kdysi řekl, že by nemohl pracovat s invalidními lidmi, protože 

nemá „sociální cítění“. Poměrně přesně tím vystihl představu běžného člověka o tomto 

problému. Lidé na vozíku jsou v myslích zdravých jedinců těsně spojeni s charitativní 

činností a potřebou pomoci. Jsou to však především lidé a prožívají podobné životní 

zkušenosti jako kdokoliv z nás. Mají svou rodinu, známé, kamarády, chodí do školy, do 

práce, prožívají partnerské vztahy a stávají se rodiči. Životní dráha invalidních lidí po 

poranění míchy je něco o čem běžný člověk příliš neuvažuje, a pokud ano, pravděpodobně 

si její průběh představuje velice patologicky. Z vyprávění několika jedinců, kteří jsou po 

úrazu odkázáni na invalidní vozík, lze však vypozorovat, že se jejich život od toho našeho 

vlastně ani tolik neliší. Na své cestě z rodného hnízda čelí podobným problémům a 

situacím jako zdraví jedinci, jen se s nimi musí vypořádat obtížnějším způsobem.

33



6 Literatura

■ ALAN, J.(l 989): Etapy života očima sociologie. Praha: Panorama
■ ALLEN, S./RESNIK, L./ROY, J (2006): Promoting independence for wheelchair 

users: The role of home accomodations. The Gerontologist, 46 (1): 115-123
■ BLAXTER, M. (1976): Meaning o f disability: a social study o f  impairment. 

London: Heinemann
■ BO WE, F. (1980): Rehabilitating America: Toward Independence for Disabled and 

Elderly People. New York: Harper and Row
■ DISMAN, M. (2000): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum
■ ERIKSON, E.H. (1999): Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny
■ MATOUŠEK, O. (2003): Rodina jako instituce a vztahová síť Praha: Sociologické 

nakladatelství
■ MURPHY, R.F. (2001): Umlčené tělo. Praha: Sociologické nakladatelství
■ RUSCONI, A. (2004): Different Pathways out of the parental home: a comparison 

of west Germany and Italy. Journal o f  comparative family studies, 35 (4): 627-649
■ ŘÍČAN, P. (2004): Cesta životem. Praha: Portál
■ SHEEHYOVÁ, G. (1999): Průvodce dospělostí: šance a úskalí druhé poloviny 

života. Praha: Portál
■ SHELTZER, M.M./HELLER, T. (1997): Families and caregiving across the life 

course: Research advances on the influence of context. Family Relations, 46 (4): 
321-324

■ SILVERMAN, D (2000): Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, 
text and interaction. London: Sage

■ SILVERMAN, D. (2005): Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar
■ STRAUSS, A.L. (1999): Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky 

metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert
■ Svaz Paraplegiků (kol. autorů) (2004): Cesta k nezávislosti po poranění míchy. 

Praha: Osvit BI-MAC
■ Svaz Paraplegiků (kol. autorů): Těhotenství, porod výchova dětí u žen spoškozením 

míchy (materiály k přednášce MUDr Ženíška). Praha: Centrum Paraple
■ THOITS, P.A. (1995): Stress, coping and social support processes:Where are we? 

What next? Journal o f Health and Social Behavior, Extra Issue: 53-57
■ WENGRAF, T (2002): Qualitative research interviewing: biographic, narrative 

and semi-structured methods. London: Sage

7 Seznam příloh

1. Projekt bakalářské práce

2. Scénář

3. Přepis rozhovoru s paní Janou

34



Přílohy



Projekt bakalářské práce

Název: Mí blízcí a život na kolečkách

Autor práce: Linda Vacatová 

Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský

Formulace problému,cíl práce:

Tato bakalářská práce by se měla pokusit objasnit, určité skutečnosti ze života lidí, kteří 

jsou odkázání na invalidní vozík, a to především v důsledku poranění páteře či jiné 

události, která vedla k následnému omezení hybnosti.

Ve svém okolí se velmi často setkávám s názorem, že člověk na vozíku dokáže zřídkakdy 

navázat plnohodnotný partnerský vztah, najít si přátele Či založit rodinu, naopak panuje 

přesvědčení, že tito lidé jsou většinou plně závislí na svých blízkých příbuzných, kteří o ně 

ve dne v noci pečují. Tyto názory vyplívají povětšinou pouze z nevědomosti, v jejímž 

důsledku si mnozí nedokáží ani zdaleka představit, jakými směry se může odvíjet život 

člověka v takové situaci. Tato práce by měla složit jako malé nahlédnutí do rodinného 

života vozíčkářů, a to především ze dvou hledisek: z hlediska rodinného života ve smyslu 

partnerství (sekundární rodina) a z hlediska vazeb na rodinu příbuzných (primární rodina). 

Výzkumná otázka: - Mohou se vozíčkáři „ vyprostit “ z ochranného prostředí primární 

rodiny a založit si rodinu vlastní?

- Jak se tato zjištění liší v závislosti na pohlaví a typu ochrnutí? (paraplegik, kvadruplegik) 

Větší závislost na primární rodině a naopak obtíže při vytváření rodiny sekundární 

předpokládám u žen a vozíčkářů s ochrnutím horních i dolních končetin (kvadruplegiků).

Metodologie:
Práce bude vycházet z analýzy biografických rozhovorů se zaměřením na rodinný život. 

Rozhovory budou prováděny s klienty centra Paraple, jehož provozovatelem je občanské 

sdružení Svaz Paraplegiků. Vzhledem k citlivosti tématu bych rozhovory ráda prováděla 

pouze s těmi klienty, které znám, nebo se kterými jsem již v minulosti navázala nějaký



kontakt. Chtěla bych se tak vyhnout možné neochotě odpovídat na otázky, je však 

pravděpodobné, že to nebude vždy možné. Vzhledem k výzkumnému problému by se mělo 

jednat o klienty, kteří ochrnuli ještě předtím, než si případnou rodinu založili. (To by 

neměl být problém především proto, že většina klientů centra Paraple přichází k úrazům 

v mládí).

Analýzu bych ráda prováděla na základě čtyř až šesti rozhovorů, z nichž většina se bude 

pravděpodobně odehrávat přímo na půdě centra Paraple a některé případně u klientů doma. 

Chtěla bych tak zajistit známé prostředí, které by mělo opět podpořit ochotu vyprávět o 

citlivých tématech. Rozhovor by měl být prováděn se všemi výše zmíněnými kategoriemi 

(žena -  paraplegik, žena -  kvadruplegik, muž -  paraplegik, muž -  

kvadruplegik).Rozhovory i následná analýza by měly vycházet z narativistického přístupu.
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Scénář rozhovoru:

Základní údaje:

Jméno:

Věk:

Typ postižení: T P

Žije: 1. sám/a 2. s partnerem/kou 3. s rodiči (4. spolubydlící)

Partner: ano / ne 

Děti: má / nemá 

Vzdělání

Hlavní část (SQUIN):
„Můžeš mi prosím vyprávět o svém životě po úrazu až do současnosti? “ 

Poznámky:

Případné doplňující otázky: (pokládané vzhledem k obsahu informací ve vyprávění) 

/. Co pro tebe znamená/la pomoc tvých rodičů?

(kdo v rodině pomáhá)

2. Chtěl/a by js i se osamostatnit od rodičů?

(je to realizovatelné?)

3. kolika letech jsi odešel/a od rodičů (osamostatnil/a se)?

4. Jak jsi vnímal/a (vnímáš) své osamostatnění (z hlediska obtížnosti)?

5. Měl/a jsi někdy problémy s hledáním partnera? Specifikuj...

6. (Kdo ti pomáhá ve vašem současném životě?)

7. jaké jsou tvé plány do budoucna?



Přepis rozhovoru s paní Janou

L: Nuže otázka zní, zda bys mi mohla vyprávět o tvém dalším životě po úrazu až doposud. 

J: Jako jak to doma bylo?

L: Kompletně všechno, jak probíhal tvůj život až do současnosti.

J: No já sem po úraze dál bydlela s našima...

L: Promiň můžu se ještě zeptat v kolika se ti to stalo?

J: V osmnácti.

Takže, já jsem potom bydlela s našima čtyři roky, skoro pět, řikam to dobrě? (počítá) jo 

čtyři roky. A mamka se mnou zůstala, my jsme se pak stěhovali, my jsme se pak stěhovali 

o něco dřív, protože vtom  bytě to nebylo bezbariérový (? 1:19) stěhovali jsme se na 

chalupu, kterou jsme ještě nějak upravili pro mě a mamka se mnou zůstala doma, aby se o 

mě starala. Ona je zdravotní sestra takže, tam nějak jako nebyl problém co sem potřebovala 

jako já nevim ohledně třeba ještě když sem se cévkovala ze začátku, nebo prostě... 

srůznejma věcma, tak jako ... byla zdravotní sestra, takže nebyl problém. No... táta ten 

teda dál pracoval, protože jinak by se to v rodině asi nijak nezvládalo, že ... takže ten, ten 

pracoval a potom to takhle prostě fungovalo dál. My jsme se teda znova stěhovali po roce 

na nátlak sestry a bývalého, již bývalého švagra, protože jsme bydleli na Moravě severní, 

tak jsme se stěhovali k Lípě Český, protože oni jsou z Lípy, abychom to měli blíž celkově, 

protože tam jsme měli i babičku a případně i blíž k ségře, když by třeba potřebovala máma 

pomoc, nebo prostě něco, a bylo to i blíž k Praze. Prostě třeba jenom když jdu do 

Paraplete, nebo prostě celkově. Takže jsme se po tom roce stěhovali do malinkatého 

domečku, takže jsme tam zase upravovali něco pro mě, ono jakž takž už tam nebylo tak 

markantní ty úpravy ale něco tam ještě proběhlo. No a mamka se mnou teda znova 

zůstávala doma. Já jsem pak vlastně po půl roce, nebo po třičtvrtě roce co jsme se 

přestěhovali, tak jsem nastoupila do práce, ale mamka dál zůstávala doma, protože za pár 

měsíců jsme k nám přestěhovali babičku, protože byla nemocná, takže... já už jsem jako 

nepotřebovala potom pomoc s tolika věcma doma, to už byly minimální věci, jinak jsem se 

o sebe dokázala postarat sama. Jo, ale tam spíš třeba problémy při přesunech do vany a tak 

protože nám trvalo delší dobu, než jsme našli nějakej vhodném zvedák do vany, takže naši 

mě tam museli házet (směj se) růčo. Ale... jinak jako... spíš takový ty věci..minimální, no 

něco třeba při osobní hygieně nebo tak, ale jinak jako víceméně jsem zvládala sama, nebo 

vozík do auta potom... tak to bylo pro mě jednodušší když mi to tam někdo hodil do kufru, 

já jsem pak, když jsem vystoupila na parkovišti u práce, tak jsem pak poprosila toho



hlídače on mi to zase vyndal, nebo kdo šel kolem... takže, jinak jako tolik věcí už potom 

nebylo třeba, no. A... asi před rokem jsem se potom stěhovala do bytu bezbariérového, tak 

tam už byla potom uzpůsobená i ta kuchyňská linka. Jako doma jsem to taky zvládala, ale 

to si člověk připadal jak trpaslík, když ta linka je tady, jo (ukazuje, směje se) to pak 

všechno zvedá, aby viděl do hrnců a podobně. Nebo i hůř se třeba krájí věci když člověk to 

má tady... prostě když musí takhle něco dělat, tak je to lepší když to má na úrovni. Takže 

vtom bytě teďka už je to upravený, takže vakstně to vaření jako... taky mi pomáhá 

manžel, protože přece jenom ... hrnec s vodou přece jenom neunesu plnej nebo takhle, je 

to horší takhle, ale jinak jako dá se to, no, je to lepší. Takže dost věcí zvládám sama. Ale 

jako asi si nedovedu představit že bych bydlela úplně sama. To asi ne, to určitě ne, protože 

některý věci prostě potřebujou asistenci, když jsou věci vysoko, něco podat, něco někam 

zapadne a takovýhle, že jo.

L: Zeptám se tě kde pracuješ?

J: Pracuju v Lípě, kam dojíždím z Boru, protože bydlíme v Novým Boru, to je jedenáct 

kilometrů od Lípy jenom, takže tam dělám v kanceláři úklidový služby, takže dělám 

kancelářský věci.

L: A jezdíš autem normálně...

J: Jezdim autem, mam opravený auto, takže jezdím autem už. Tři roky, tři a půl.

L: Už ti íimguje převodovka?

J: No převodoka ne, řazení. Pán přišel na to, co to je, nedošlapuje spojka, takže musim 

zajet do Liberce aby to pán opravil.

L: Tak můžu mít ještě pár otázek? V kolika letech ses chtěla osamostatnit? Že tě chytly 

takový ty zaječí úmysly?

J: (směje se) Já jsem v to doufala už těsně před úrazem, když jsem jako měla maturovat, 

tak jsem se těšila, že už jako odejdu, protože mám ségru starší, takže vlastně já jsem byla 

od první třídy s rodičem sama, jo, takže to je vlastně jak jedináček, že jo. Takže jsem se 

těšila že jako po maturitě hurá na školu a budu jezdit domů tak jednou za tejden, na víkend 

maximálně a ono se mi to trochu protáhlo, no, jako takže... když už jsem pak byla 

samostatnější a víc jsem zvládala ty věci, takže už nějak... po těch třech letech od úrazu 

jsem si řikala že už nějak by to chtělo co nejdřív no, ale...vyvrbilo se to až o ten rok 

později... jednak teda tim, že sem chodila s Vaškem v tý době a ... takže jsem přemejšlela 

že bych se přestěhovala a zjistili jsme, že se staví byty v Boru a byl tam bezbariérovém, 

takže sem si o něj zažádala.Ale... těžko říct, jestli kdybych s nim nechodila, jestli bych se 

nějak taky... asi jo. Už sem docela byla taková doma na trní, že bych šla asi i sama. Nevim



jestli bych třeba, kdybych měla nějakou asistenci, externě zdravotní sestry nebo nějaký 

ošetřovatelky nebo tak něco, jestli bych prostě si něco takového zařídila, ale po těch 

čtyřech letech už jsem teda byla jako na tmí (směje se) no. Takže tak nějak v tý době ty ti, 

čtyři roky po úraze.

L: Tak a teď jestli mohu trošku intimnější otázky na tvůj partnerský život po úraze.

J: Jako úplně, jako sexuální život, nebo jenom jako partnerský?

L: Ne, jenom partneři

J: No jako konkrétně co myslíš?

L: Vašek asi nebyl tvůj jediný partner po úraze?

J: Dá se v podstatě říct že....jo. Jako stálej, úplně stálej asi jo. Protože, no, to byli jenom 

takový jako ...že, jo to bylo jenom tak prostě nakrátko, když třeba člověk byl vtom 

rehybiliťáku jakou delší dobu, třeba nějaký tři čtyři měsíce a bylo to takový nějaký že, jo 

stejně pak z toho nic moc jako nebylo no, takže, takže... v podstatě, v podstatě jo. Jako na 

delší dobu určitě.

L: A jste spolu teda dva roky? Pochopila jsem to správně?

J: My jsme spolu, teď budu počítat, rok a třičtvrtě, no jasně. Rok a třičtvrtě.

L: Tak a poslední otázka: Mohla bys mi prozradit něco o tvých plánech do budoucna?

J: No, plány do budoucna. Určitě plánujeme mimčo, to bylo vidět, když jsme byli před 

čtrnácti dněma na tom kurzu (směje se), to bylo jasný, jinak bychom sem nejeli, takže 

určitě plánujeme, nevim jestli to vyjde na příští rok už, až dodělá školu nějak, tak nějak 

potom, aby byl klid, jako aby nebyly dvě věci naráz. Takže na příští rok uvidíme, nebo už 

nějak začnem se snažit. Ještě nějaký vyšetření proběhnou, jako jestli jsme v pořádku a tak, 

takže určitě mimčo jo. Ale myslim že jenom jedno.

L: Bude rozmazlený

J:Tak já jsem taky teoreticky byla jako sama a myslim si že nejsem tak rozmazlená 

(smějeme se)

L: Myslím, že ne.

J: A myslim že budu přísná maminka. Takže asi jenom jedno mimčo a asi možná časem 

bysme se i stěhovali, protože teď máme jedna plus jedna. Takže nevim jak to bude časem 

jestli nějak do většího, nebo, jestli... ze začátku jak je mimčo malý, tak to v tom jedna plus 

jedna ještě jde. Ale potom asi časem nějak... se uvidí co bude, no, jestli se nastěhujeme 

zpátky k našim...to bysme se tam všichni pozabíjeli, pozakopávali vo sebe (smích), tak je 

to malinkatý...

L: Mockrát děkuji za rozhovor


