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ANOTACE 

Historický pohled na vývoj služeb sociální péče DSS Vlašská a jejího střediska Papírenská 

představuje problematiku jednoho domova pro osoby se zdravotním postižením. 

Teoretická část popisuje, jak se vyvíjela ústavní péče v Čechách od konce 19. století až po 

současnost.  

Praktická část práce obsahuje autentické rozhovory klientů Domova pro osoby se 

zdravotním postižením Papírenská. Cílem bylo zmapovat vývoj přístupu k péči o lidi 

s mentálním postižením se zaměřením na jedno středisko. Porovnat péči v jejich 

přirozeném prostředí a poté zjistit okolnosti pobytu v zařízení poskytující sociální péči. 

Jako metoda k dosažení cílů šetření byl využit hloubkový rozhovor. Šetření bylo 

realizováno u třech klientů, kteří dosud žijí v Domově a bratra jednoho z nich.  
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ANNOTATION 

Historical perspektive on the progress of the social care DSS Vlašská and Papírenská 

presents problems of a home for people with disabilities. The theoretical part describe 

how to develop institutional care in the Czech Republic since the late 19th century to the 

present. 

The practical part contains authentic interviews clients of the Home for people with 

disabilities Papírenská. The aim was to explore the development of access to care for 

people with intellectual disabilities by focusing on one center. Compare care in their 

natural environment and then determine the circumstances staying in facilities providing 

social care. The method to achieve the objectives of the investigation was used in-depth 

interview.T he survey was conducted in three clients who still live at Home and the brother 

of one of them. 
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1 Úvod  

Bakalářská práce Historický pohled na vývoj služeb sociální péče DSS Vlašská a jejího 

střediska Papírenská přibližuje život lidí, kteří v tomto zařízení žijí již po několik let. 

Pomocí autentických rozhovorů ukazuje pohled na fungování střediska a také se zabývá 

životem lidí před nástupem do tohoto zařízení.  

 V teoretické části usilujeme o to, přiblížit historický pohled na ústavní péči od konce 19. 

století. Poukázat na to, že zde dochází k výraznému rozvoji zejména ústavních zařízení, 

která se postupně specializují podle druhu jednotlivých postižení. Tyto tendence shlukovat 

a určitým způsobem segregovat jedince s postižením se výrazněji projevují v době vlády 

komunistického režimu v Československu. Dokládá to vznik velkokapacitních zařízení, 

které mají podobu spíše nemocničního prostředí, než aby se snažili, suplovat domov. 

Tendence umisťovat lidi s jakýmkoliv druhem postižení, do ústavních zařízení 

podporovala i celková politika tehdejšího státu. V ústavech s velkou kapacitou jedinců 

s postižením, bylo nemožné poskytovat plnohodnotnou péči a uspokojit tak všechny jejich 

potřeby, s ohledem na individualitu každého z nich. Nicméně, existovaly rodiny, které 

pečovali, o své nejbližší příbuzné sami, bez ohledu na tlak společnosti. Dále přibližuji 

koncept transformace sociálních služeb, který přinesl zlepšení péče ve smyslu větší snahy 

o osamostatnění lidí se zdravotním postižením. To vedlo ke vzniku nových komunitních 

zařízení a také postupnému zrušení velkých ústavů. Dále se práce již zabývá popisem 

konkrétního zařízení, ve kterém v současné době tito lidé žijí.  Rozhovory klientů Domova 

pro osoby se zdravotním postižením Papírenská nám ukazují život z jiné strany a z pohledu 

přímých účastníků tohoto dění.  

V praktické části jsou obsaženy přesné přepisy rozhovorů klientů Domova pro osoby se 

zdravotním postižením Papírenská. Hlavním tématem a cílem práce se tedy stalo 

zmapování celého života těchto konkrétních lidí s mentálním postižením, kteří žijí 

v Domově pro osoby se zdravotním postižením Papírenská. Práce nahlíží na situace přímo 

jejich pohledem. Ukazují nám, jak vnímali zásadní situace, které se odehrávali v jejich 

životě, jak k nim přistupovali oni a jak to vidělo jejich nejbližší okolí. Poskytuje nám to 

jedinečný vhled do každodenních situací, které prožívali doma ve své rodině. Svým 

jedinečným pohledem nám také ukazují, jak je tyto situace následně ovlivnili v jejich 
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fungování. Vypráví o životě doma v rodině, o okolnostech jejich pobytu v Domově a také 

o jejich životních touhách a snech.  
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2 Teoretická část 

2.1 Historie ústavní péče od konce 19. století 

V průběhu 19. století dochází ke zvýšení snah o zkvalitnění péče o osoby se zdravotním 

postižením. Odborníci se snaží poskytovat dostatečně kvalitní péči, která má podobu spíše 

nemocničního charakteru. Angažuje se také celá řada lékařů, vědců a pedagogů. Spolu 

s rozvojem medicíny, se také zvyšují znalosti o jednotlivých druzích postižení a jejich 

specifikách. Nicméně stále převládají tendence, spíše o tyto lidi pečovat jako o nemocné 

jedince (Pipeková, 2006).  

Spolu s rozvojem ošetřovatelské péče se do popředí dostává výchovná a vzdělávací 

činnost. Odborníci z řad speciální pedagogiky zkvalitňují pedagogické postupy, aby u 

jedinců se zdravotním postižením docházelo k co největšímu rozvoji. Soustředí se na 

metody práce a snaží se o celistvý rozvoj.  Díky tomu, vzniká ucelenější systém 

organizované péče o osoby se zdravotním postižením.  Nově zakládaná ústavní zařízení se 

dělí podle jednotlivých druhů postižení (Černá, 2008).   

Nový pohled na péči o jedince se zdravotním postižením se zasloužil o vznik  

specializovaných ústavů pro mentálně postižené. Spolek paní sv. Anny zřizuje první ústav 

pro mentálně postižené v celém bývalém Rakousko - Uhersku. Vzniká v Praze na Novém 

městě v Kateřinské ulici. Otevřen byl 17. 6. 1871 pod názvem Ústav idiotů a pobývalo zde 

šest svěřenců. O rok později už byl přemístěn do Štenberského paláce na Hradčanech. 

Název byl roku 1898 změněn na Ernestinum (Černá, 2008).  

V Čechách, se postupně vybudovává celá řada ústavů sociální péče. Mají dosud v péči o 

lidi s postižením nezastupitelné místo. Plní úkoly, na něž není v současné době připravena 

žádná jiná instituce (Švarcová, 2006). 

Začátek 20. století přináší první změny v chápání významu ústavní péče. V tomto období 

se ústavy více zabývají potřebami klientů a zdůrazňují ústavní péči jako ochranu klienta 

před nároky vnějšího světa, do něhož mohla být paradoxně počítána i klientova rodina. 

Dnešním ideálem je spíše péče poskytována přesně a pouze v té míře, v jaké ji klient 

potřebuje, přičemž jeho vztahy k blízkým lidem jsou podporovány (Matoušek, 1995).  
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2.2 Ústavnictví v Čechách po roce 1948 

Švarcová (2006) ve své publikaci uvádí, že ústavní péče patří mezi jednu 

z nejrozšířenějších forem péče o osoby s těžkým tělesným, mentálním, smyslovým a 

kombinovaný postižením. 

Na začátku 20. století se ústavy sociální péče budovaly v opuštěných zámeckých objektech 

a budovách, které byly vzdálené veřejnosti. Šlo o zařízení, kde byli klienti rozdělováni z 

hlediska věku a pohlaví. Bylo běžnou praxí, že celé budovy, byly určeny pouze ženám 

nebo mužům. Tato separace se bohužel objevovala až do pozdějších dob.  O klienty 

(svěřence, chovance, obyvatele) se starali většinou řádové a zdravotní sestry, lékaři a 

instruktoři pracovní činnosti. Péče v zařízeních byla převážně zdravotní (ošetřovatelská) a 

sociální. Klienti byli umisťováni na základě zhodnocení do zdravotního nebo výchovného 

oddělení. Zdravotní oddělení zahrnovalo především péči ošetřovatelskou a rehabilitační. 

Výchovné oddělení zajišťovalo péči výchovnou a orientovanou především na pracovní 

činnost. Do ústavu sociální péče byly umisťovány osoby s různým stupněm mentální 

retardace – i jedinci s lehkým stupněm mentální retardace. V tomto období fungovalo 

v Československu několik ústavních zařízení a většinu času poptávka spíše převyšovala 

kapacitní možnosti ústavů (Pipeková, 2006).  

Padesátá léta 20. století přinesla změny ve spravování ústavních zařízení. Československý 

stát převzal ústavy sociální péče od církve a nadále se snažil o zvyšování lůžkové kapacity. 

Cílem bylo naplnění představ o celoroční ústavní péči prováděné státem (Mužáková, 

2016).  

V minulosti tedy převažovala snaha o segregaci lidí s těžším mentálním postižením do 

velkých specializovaných ústavů, umístěných mimo města od populace. Tento přístup 

k péči se navíc shodoval s vyznávanými komunistickými ideály sociální rovnosti. Stát to 

využíval i ve své propagandistické kampani a vzbuzoval tím dojem, že se umí postarat. 

Ústavní péče byla ideálním příkladem kolektivní výchovy. Široká veřejnost se tak necítila 

odpovědná vůči lidem s mentálním postižením (Mužáková, 2016).  

Šiška (2005) uvádí, že ústavní typ péče byl do sedmdesátých let 20. století běžný po celé 

Evropě a severní Americe.  
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V Československé socialistické republice a v dalších zemích bývalého komunistického 

bloku se vývoj v přístupu k lidem se zdravotním postižením zakonzervoval tak, jak 

vypadal před 2. světovou válkou. To znamená, že dospělí lidé i děti se zdravotním 

postižením žili ve státních ústavech sociální péče nebo v rodině. V roce 1973 například 

existovalo v rámci celé ČR 63 ústavů pro „duševně postiženou mládež“, kde bylo 6 346 

míst, a 4 ústavy pro tělesně postiženou mládež s 955 místy (http://www.trass.cz). 

Titzl (2005) poukazuje na tehdejší omezené možnosti rodin spolupracovat s jiným 

odborníkem, než byl jejich spádový poradce pro danou oblast. Rodiny byly často odkázány 

na jednoho lékaře nebo jiného odborníka, ke kterému docházely a možnost konzultace 

s jiným, byla velmi obtížná a vyžadovala od ostatních členů rodiny velké úsilí.  

Mužáková (2016) ve své publikaci, předkládá výpovědi lidí, kteří se v této době na 

odbornou pomoc přímo obraceli. Ti mají s přístupem profesionálů spíše opačné zkušenosti. 

Odborníci měli málo informací a dostupná literatura, která by se zabývala rozvojem lidí 

s mentálním postižením byla nedostačující. Rodiny hledali další informace i v zahraničních 

publikacích, které nebyly snadno dostupné.   

Oficiální vládní stanoviska, předkládaná veřejnosti v době vlády komunistického režimu, 

uvádí přesný opak. Odkazují se na dostatečnou podporu odborných pracovníků všem 

rodinám, které pečují o jedince se zdravotním postižením (Mužáková, 2016).  

 „Komunistický režim se provinil na dětech s mentálním postižením a potažmo jejich 

rodičích mnoha konkrétními diskriminačními opatřeními, z nichž institut 

nevzdělavatelnosti je nejjednoznačnější. V době totality byl odlišný odborný náhled 

ohledně sociálních dovedností i pracovních možností lidí s mentálním postižení, 

institucionální a institucionalizovaná podpora takových rodin byla naprosto nedostatečná“ 

(Mužáková 2016, s. 90).  

Švarcová (2006) se domnívá, že za nízkým počtem rodin, které se v době totality staraly o 

své mentálně retardované příbuzné, stojí především společenská dogmata většinové 

společnosti.  

Velký nátlak na umístění těchto jedinců do ústavních zařízení byl vyvíjen i ze strany 

některých odborníků a jejich neochota pomoci jinak, než umístěním do příslušného 



12 

 

zařízení, téměř neposkytovala jiné možnosti. Přesto se někteří jedinci rozhodli o své 

nejbližší příbuzné postarat v rodinném kruhu (Mužáková, 2016).  

Výsledkem této tehdejší politiky státu byla plná obsazenost většiny ústavních zařízení. 

Nově vybudované ústavy sociální péče se stávaly velkokapacitními. Velká a přeplněná 

zařízení omezovala klientovo soukromí, převažovala v nich kolektivní péče, a tím byla 

potlačována osobnost jedince. Klienti byli hromadně zbavováni způsobilosti k právním 

úkonům a osvobozováni od povinné školní docházky. Výchovně – vzdělávací činnost se 

realizovala pouze v ústavním prostředí. Tímto způsobem byli postižení postupně 

vyčleňováni z běžného života, i když cíle a úkoly ústavů sociální péče měly přispívat k 

jejich výchově a rozvoji (Švarcová, 2006).  

Podle Chába (2004) je už samotný ústav sociální péče negativně vymezen tím, co zde 

klient nemůže. Člověk, který je do ústavu umístěn se stává součástí hierarchie dané 

instituce. Nemůže svobodně reflektovat svět a sám si určit míru odpovědnosti a 

soběstačnosti. Podléhá řádu ústavu bez toho, aby měl možnosti svobodného rozlišování 

času. 

Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům (1992) uvádí ve své zprávě, že „v 

roce 1990 bylo v České republice 516 zařízení sociální péče, ve kterých bylo umístěno 

celkem 54 930 osob. Z těchto osob tvořili 87 % důchodci (47 795 osob), mentálně 

postižení 11 % (6040 osob) a 2 % osoby tělesně a smyslově postižené (1095 osob)“.  Dále 

vyjadřuje nutnost přetvářet ústavy sociální péče na otevřené instituce a poskytovat 

klientům jiné formy podpory.  

Šiška (2005) sociální služby by měly podporovat zapojení do komunity, ale většinou se 

sociální péče děje v residenčních podmínkách a deinstitucionalizace se nedaří. Stále je 

vyšší poptávka po místech v institucionální péči, než je volných míst, což je způsobeno 

nedostatkem komunitních služeb.  Dále také je nedostatek služeb následné péče, to vede k 

tomu, že lidé zůstávají v zařízeních déle, než je nutné. 

Cílem je transformovat velké ústavy sociální péče, zlepšit jejich materiální vybavení, 

zaměřit se na komplexní péči o klienty, tzn. nejen uspokojovat jejich potřeby, ale i rozvíjet 
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zájmy, posilovat dovednosti a vést je k soběstačnosti. K tomu je zapotřebí kvalitní 

personál, tzn. pozornost je věnována kvalifikaci personálu (Pipeková, 2006).  

Inclusion Europe (evropská asociace sdružující národní organizace lidí s mentálním 

postižením) vydala v roce 2002 zprávu o stavu lidských práv lidí s mentálním postižením v 

České republice. Informuje, že ještě v roce 2002, kdy byla tato zpráva vydána, fungovalo 

přes 200 zařízení, spravovaných státem. Všechny tyto instituce splňovaly podmínky 

velkého ústavu (tj. zařízení s celoročním pobytem, kde žije více než 30 klientů. Ti nemají 

jiné místo k životu a tráví v zařízení většinu svého času). Téměř veškerá tato zařízení byla 

určena pro mentálně postižené jedince. Často se vyskytujícím jevem bylo nulové 

soukromí, klienti nevlastnili žádné osobní věci a účastnili se veškerých společných aktivit. 

To vše bez ohledu na individualitu každého jedince a bez snahy o osobní růst. Následkem 

takového jednání, byla závislost na ústavní péči (Šiška, 2002).  

Cháb (2004) poukazuje na to, že skok společnosti po převratu byl neuváženě zmatený. Po 

vzoru ze zahraničí zde byly snahy o integraci osob se zvláštními potřebami do hlavního 

proudu vzdělávání. Se svými snahami skočila společnost, ale rovnou doprostřed bez 

předchozí diskuse. Řada lidí, pro které jsou myšlenky integrace a inkluze samozřejmostí, 

ale stojí mimo rozhodovací místa. Nemají takové postavení ve školském systému, které by 

jim umožňovalo významné zasažení do procesu. Současný český školský systém tak není 

schopen integrace natož celkové inkluze. Často není ani ochoten vzdělávat. Zdá se to být 

ještě důsledek určité komunistické zatuhlosti a dále se jen kádruje a segreguje. Nachází se 

řada důvodů a kliček, díky tomu se zde vytváří určitá seskupení, která přesvědčují o své 

nezbytnosti, výhodě a přednosti. Autor tedy vyzívá k tomu, že zkušenost s komunistickým 

režimem může být užitečná pouze jako způsob radikálního zpochybnění toho, že instituce 

jsou ve společnosti samozřejmostí. 

2.3 Rizika ústavní péče 

Matoušek (1995) považuje za nejzávažnější riziko tzv. hospitalismus, tedy to, že uživatel 

se adaptuje na vnitřní podmínky ústavu. Není posléze schopen nebo s velkými obtíženi 

vyrovnat se se životem v „civilním“ světě. V ústavních podmínkách je snížená míra 

soběstačnosti, za klienta někdo vaří, uklízí, pere, topí apod. 
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Mühlpachr (2001) definuje tato zásadní rizika, která souvisí s pobytem v jakémkoliv typu 

ústavního zařízení:  

 Hospitalismus, jedinec se přizpůsobuje ústavním podmínkám a není poté schopen 

fungovat v reálném životě mimo stěny zařízení. 

 Zhoršení komunikace. Tím, že se uživatel pohybuje stále ve stejné nebo podobné 

úzké skupině lidí, jsou tím také omezená komunikační témata. Nedochází k rozvoji slovní 

zásoby a také může docházet k regresi a apatii.  

 Ponorková nemoc. Může nastat v úzkém kolektivu, kdy jsou stejní lidé 

v každodenním kontaktu. Projevuje se únavou, slovními potyčkami, neschopností setrvat 

v místnosti s dotyčnou osobou. Někdy může vyústit až k fyzickému napadení.  

 Absence druhého pohlaví. Pokud jde o ústav, zaměřený jen na pobyt klientů 

stejného pohlaví, může zde docházet i k často vynucené homosexualitě. Každý člověk má 

své sexuální potřeby.  

 Šikana. Bývá velkým problémem především v nápravných zařízeních. Odsouzenci, 

kteří spáchají brutální trestné činy, jsou často obdivováni a mezi ostatními odsouzenci se 

těší velké přízni.  

 Ztráta soukromí. Jedinec je v ústavní péči ve stálém kontaktu s někým. Vždy bývá 

přítomna alespoň nějaká osoba, zaměstnanec nebo další uživatel. Tímto se naprosto 

eliminuje pocit soukromí a možnost být na chvíli sám.  

 Vzájemné zneužívání. Často se s tímto můžeme setkat v ústavní péči pro mentálně 

postižené. Klient s lehčím postižením využívá klienta s těžším postižením, který si toho 

často není ani vědom.  

 Moderní technologie. Nová moderní informační zařízení umožňují využívání 

služeb, se kterými jedinec nemusí umět pracovat a může se tím dostat např. do finančních 

problémů.  

 Otevřenost ústavních zařízení. Umožňující volný pohyb jedinců, nekontrolovaný 

odchod ze zařízení a následné rizikové chování např. prostituce, užívání návykových látek.  

 Vliv rodiny. Rodina může klienta využívat k získání finančních prostředků.  

 Dodržování práv a povinností. Lidé s nějakým postižením jsou považovány za 

klienty ústavních zařízení. Zde jejich práva a povinnosti upravuje smlouva. V této době je 
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kladen důraz na integraci, zdůrazňující především práva těchto lidí. Povinnosti, které jsou 

s tím neodmyslitelně spjaty, figurují spíše na pozadí. Tato skutečnost mnohdy stojí za 

příčinou konfliktů mezi personálem a klientem ústavu. Lidé s mentálním postižením si 

nejsou zcela vědomi toho, že s právy přichází i povinnosti. Dodržování práv a povinností 

lze proto považovat za vážné riziko.  

Strnadová (2009, s. 100) ve své publikaci uvádí, že ve svém výzkumu, který byl zaměřen 

na život žen s mentálním postižením, se vyskytoval ústřední jev a to „nedostatek kontroly 

nad svým životem“. Tento jev se projevoval, jak v samotném postižení, tak i v chování 

okolí. Pocit nedostatku kontroly nad svým životem se projevoval buď úplnou rezignací a 

hledáním pozitivních aspektů života, nebo snahou o získání větší kontroly.  

Podle mého názoru a získaných zkušeností z praxe, v domově pro osoby se zdravotním 

postižením, jsou v poslední době největším rizikem nepřiměřeně velké vazby na 

zaměstnance, jako na pracovníka, který vykonává za klienta určité činnosti. Tento problém 

vnímám zejména u starších klientů, kteří velkou část svého života prožili v ústavech. Tito 

klienti byli zvyklí na nepřiměřenou péči, kterou jim plošně, bez ohledu na osobní potřeby, 

poskytovali zaměstnanci ústavů. Nazvala bych to určitou naučenou neschopností. Proto si 

myslím, že je stále potřeba vést klienty k co největší samostatnosti a nezávislosti na okolí. 

Dále považuji za problém malou informovanost, která by byla plně srozumitelná lidem 

s mentálním postižením, o jejich právech a povinnostech. Klient by si měl být vědom 

svých práv, ale také povinností vůči okolí a nespoléhat se na to, že se za něj některé věci, 

které se týkají, přímo jeho osoby vyřeší, bez jeho účasti. Ve svém zaměstnání jsem se 

setkávala často s tím, že klient si nebyl zcela vědom toho, co vše může a nemusí se 

zodpovídat vůbec nikomu. Myslím, že je to z části dáno i novými opatřeními a 

přezkoumáním klientů s ohledem na jejich svéprávnost.  Nově jsou soudem 

přezkoumávány případy lidí zbavených svéprávnosti. Dochází tedy k tomu, že lidé už 

nemohou být zbaveni veškeré svéprávnosti, ale pouze jsou omezeni v některých úkonech, 

které by nebyly schopni kvůli svému handicapu v oblasti mentálního vývoje provádět, 

nebo by je mohli ohrozit a poškodit. Pro člověka, který téměř celý život žil v jiných 

životních podmínkách, se tyto novinky osvojují obtížněji. I přes složitější začátky věřím, 

ve velký posun a přínos pro klienta, pro kterého se tím otevírají nové možnosti.   
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2.4 Transformace sociálních služeb 

 V České Republice se od roku 2009 začíná přetvářet stávající podoba sociálních služeb.  

Změny se týkají především lidí se zdravotním postižením, kteří až do té doby žili ve 

velkokapacitních zařízeních ústavní péče. Cílem bylo přetvořit tyto velké ústavy na menší 

zařízení, která by tak mnohem lépe mohla suplovat běžné prostředí a vytvořit tak 

příjemnou rodinnou atmosféru. Umožnit lidem se zdravotním postižením, aby mohli žít 

v běžných domácnostech a vést život, který žijí jejich vrstevníci.  Změny se tedy týkají 

především způsobu a podmínek jejího poskytování (http://www.euractiv.cz). 

Prvním vypracovaným projektem Ministerstvem práce a sociálních věcí, který se týkal této 

transformace, byl projekt s názvem Podpora transformace sociálních služeb. Ten 

byl realizován od února 2009 až do května 2013. Cílem bylo podpořit rozvíjející se snahy o 

přeorganizování celkového konceptu pobytových sociálních služeb. Ty měly být 

přetvářeny na jiné typy sociálních služeb tak, aby jejich poskytování probíhalo v co nejvíce 

přirozeném prostředí uživatele. Dále se zde rozvíjí podpora většího sociálního začlenění 

uživatele služeb do většinové společnosti. Transformace v této podobě, byla vládou 

schválena usnesením č. 127 dne 21. února. Cílem bylo hlavně větší prosazení a naplňování 

práv lidí se zdravotním postižením. Koncept nastavení sociálních služeb se měl více 

přibližovat individualitě osob a také vytvořit určitou formu prevence, která měla za úkol 

předcházet vstupu do ústavu. Tento projekt se týkal zejména analýzy současného stavu, 

medializace a vytvoření materiálů pro další kroky. Celkem se to týkalo 32 ústavních 

zařízení z celé České Republiky (http://www.trass.cz). 

Na to plynule navazoval další program s názvem Transformace sociálních služeb, který byl 

uskutečňován v letech 2013 až 2015. Ten už měl za úkol převádět služby na komunitní, 

které více podporují samotného uživatele v zapojení do společnosti, aktivizaci a také při 

uplatnění na trhu práce. Pro realizaci bylo nutné zapojit řadu dalších subjektů a dále 

zvyšovat povědomí veřejnosti o potřebě přijmout lidi se zdravotním postižením, kteří 

opouštějí ústavy, do běžného společenského života. Dále byla důležitá podpora organizací, 

které poskytují služby umožňující lepší integraci lidí se zdravotním postižením. Tohoto 

projektu se zúčastnilo 40 zařízení poskytující sociální služby (http://www.trass.cz). 

http://www.trass.cz/
http://www.trass.cz/
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Další fáze transformace, která připadá na období od roku 2016 až do roku 2019, je projekt 

s názvem Život jako každý jiný. Je zaměřen na analýzu a hodnocení dosavadního stavu 

celkové transformace. Dále má za úkol podporovat systémové změny, poskytovat 

metodickou podporu, také vzdělávat a šířit osvětu o těchto snahách. Nově by se také mělo 

usilovat o větší změně na straně aktérů, kteří mají přímý vliv na začleňování lidí 

s postižením do společnosti. Jedná se například o lékaře, soudce, policisty a další osoby. 

V současné době je tento projekt ve fázi kontroly a schvalování Řídícím orgánem 

Operačního programu Zaměstnanost (http://www.trass.cz). 

2.5 Omezení svéprávnosti 

S transformací sociálních služeb úzce souvisí také opatrovnictví lidí se zdravotním 

postižením. Ministerstvo práce a sociálních věcí se po celou dobu zabývá problematikou 

opatrovnictví a svéprávnosti. Dříve nemohla osoba, která byla zbavená způsobilosti 

k právním úkonům, činit žádná právní rozhodnutí. To za ně vykonával zákonný zástupce 

nebo opatrovník. Nyní podle nového občanského zákona č. 89/2012, nastávají zásadní 

změny v konceptu způsobilosti k právním úkonům (http://www.trass.cz). 

„Podle nového občanského zákona již není možné člověka zbavit způsobilosti k právním 

úkonům, ale pouze jej omezit na svéprávnosti3 , a to pouze v případě, že nebude možné 

využít jiných, méně omezujících opatření, mezi které patří především nápomoc při 

rozhodování nebo zastoupení členem domácnosti. I s těmito novými opatřeními se mohou 

setkat lékaři a další pracovníci zdravotnických zařízení a je potřeba, aby byly 

respektovány“ (http://www.trass.cz).  

V krajních případech, kdy by hrozila člověku ujma na zdraví nebo jiná závažná, může soud 

rozhodnout o omezení svéprávnosti. V tu chvíli za tuto osobu jedná jeho opatrovník.  

Nicméně je vždy přesně soudem vymezeno, kterých konkrétních oblastí se toho omezení 

týká. Tyto údaje se již také nově neuvádí v občanském průkazu. Je zde tedy minimální 

možnost, jak se tyto informace dají získat. Tím se zvyšuje odpovědnost opatrovníka, který 

by se měl tím pádem více zajímat o život jeho opatrované osoby, být s ním více v kontaktu 

a posilovat tak vazby (http://www.trass.cz). 

http://www.trass.cz/
http://www.trass.cz/
http://www.trass.cz/
http://www.trass.cz/
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Podle mého názoru je toto velkým krokem vpřed při uplatňování práv a podpoře co 

největší samostatnosti lidí se zdravotním postižením. Z osobní zkušenosti z praxe mohu 

potvrdit pozitivní změny na psychiku klienta, který se tak cítí více pánem svého života a 

nemusí se již zpovídat kvůli každé položce na nákupním seznamu. To bylo do té doby, 

alespoň v zařízení, kde jsem pracovala, zcela běžnou praxí. Nyní se klienti učí více 

hospodařit se svými penězi, se svým časem a jsou také nuceni nést větší odpovědnost za 

své činy. Osobně si myslím, že tento krok pomáhá ve zvyšování sebevědomí a také 

povědomí samotných klientů, co vlastně smí a co ne. Při procesu přezkoumávání 

svéprávnosti, jsem byla přímým účastníkem, při rozhovoru klienta a posuzujícího soudce. 

Mohu tedy přímo z vlastní zkušenosti říct, že je zde velká snaha o minimální možné 

omezení a je kladen velký důraz na samostatné rozhodování a přání klienta. Osoby se 

zdravotním postižením jsou takto více chápány většinovou společností jako úplně 

rovnocenní partneři v každodenních situacích.  

 

2.6 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Jelikož má práce pojednává právě o domovu pro osoby se zdravotním postižením a o 

klientech, kteří zde bydlí, ráda bych se podrobněji věnovala právě popsáním této konkrétní 

služby.  

Podle zákona o sociálních službách (zák. č. 108/2006 Sb.), se v domovech pro osoby se 

zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. 

Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje 

osobní vybavení jako například oblečení, hygienické potřeby apod. Drobné předměty 

běžné potřeby a některé služby jako pedikúra, kadeřnické služby nebo holení. 

Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální 

podpoře. V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní 

výchova, výchovná opatření nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů. 

Pro výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření v domovech pro osoby se 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore/uplne/
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zdravotním postižením platí s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním 

postižením přiměřeně ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních. Ředitel zařízení, má právo povolit dítěti, umístěném ve 

školském zařízení nebo v zařízení pro výkon ústavní výchovy, pobyt mimo zařízení. 

Zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení. 

Bývá přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, také může převzít od 

uživatele do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost nebo předměty ohrožující 

výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte. Může povolit dětem starším 15 let cestovat do 

místa pobytu bez dozoru a zastoupit dítě v běžných záležitostech. 

Povinností ředitele takového zařízení je seznámit uživatele s jeho právy a povinnostmi, dát 

příslušnému soudu podnět ke zrušení nařízené ústavní výchovy pro dítě. Naopak může 

podat soudu podnět na prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, podávat 

informace o dítěti zákonným zástupcům nebo opatrovníkovi a orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí na jejich žádost. Projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými 

zástupci nebo s opatrovníkem dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, informovat o 

nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu 

(http://www.mpsv.cz). 

2.6.1 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované 

osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 

vyloučením. Zahrnuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí (tamtéž). 

2.6.2 Středisko Vlašská 

Ve středisku Vlašská se nachází Centrum denních služeb, kde klienti využívají ambulantní 

služby. To funguje pouze přes týden. Probíhají zde pracovní a výtvarné činnosti v dílně. 

Pořádají se zde společenské akce výstavy, koncerty nebo klienti na různé akce dochází 

mimo budovu. Pod Centrum denních služeb spadá i tréninková kavárna, která se nachází 

na venkovní terase objektu a je v provozu od dubna do září. Jsou zde zaměstnáni klienti, 
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kteří se za podpory asistentů učí práci v kavárně. Vytváří to velmi příjemnou a uvolněnou 

atmosféru. To se pozitivně promítá do naladění klientů a přispívá to k další motivaci ve 

zlepšování jejich dovedností. Také se tím přirozeně zvyšuje jejich společenská aktivita, 

samostatnost a odpovědnost.  

Osobně do prostoru kavárny chodím velmi ráda a celkové pozitivní naladění personálu je 

pro mne vždy nabíjející. Umístění kavárny v Petřínských zahradách jen dotváří klid a 

pohodu, za kterou se sem zákazníci kavárny vrací po celou sezónu.  

„Domov Vlašská zajišťuje formu celoročního pobytu pro uživatele s mentálním postižením. 

Ve 3. patře a v podkroví se nacházejí dvou a třílůžkové ložnice. Pro denní aktivizační 

činnosti uživatelů slouží místnosti v nižších patrech zařízení – např. keramická a výtvarná 

dílna, šicí dílna a naučná kuchyňka. Stravování uživatelů je přímo v budově, v jídelně v 1. 

patře. Pro relaxaci slouží prostorná společenská místnost. Pro ergoterapii lze využít 

velkou zahradu, kde mají klientky možnost pracovat na záhoncích. Další pomocné práce 

mohou vykonávat v kuchyni a při úklidu zařízení. Velký důraz je kladen v rámci výchovně-

terapeutické péče na společenský život uživatelů a nabídku kontaktů s ostatním 

prostředím“ (http://www.dssv-vlasska.cz).  

Domov Vlašská v současné době poskytuje své služby 12 klientkám, tedy dospělým 

ženám, s mentálním postižením. Prostory nejsou bezbariérové a je tedy nutností vysoká 

mobilita klientek. Většina uživatelek využívá také současně služby Centra denních služeb, 

které je také umístěno v areálu. Poloha celého areálu je v blízkosti centra Prahy, proto je 

klientkám velmi snadno umožněn přístup do nedalekého centra Oáza, kde navštěvují různé 

zájmové činnosti.   

2.6.3 Domov pro osoby se zdravotním postižením Papírenská 

Zřizovatelem Domova pro osoby se zdravotním postižením Papírenská je Magistrát 

Hlavního města Prahy a jeho městská část Praha 1, kde se současně nalézá zastřešující 

organizace – Domov sociálních služeb Vlašská. Je zde umístěno ředitelství, centrum 

denních služeb a domov pro osoby se zdravotním postižením.  

Dalším zařízením je Domov sociálních služeb Doubravčany, které jako jediné není 

umístěné v Praze, ačkoliv jeho správa spadá pod Magistrát hlavního města Prahy. 

http://www.dssv-vlasska.cz/
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 Domov sociálních služeb Vilová poskytuje služby ve formě týdenního stacionáře a centra 

denních služeb.  

 Další forma služeb je chráněné bydlení, které je umístěno v následujících lokalitách – 

Dubeč, Háje a Rajská zahrada. 

Informační centrum se nachází na Palackého náměstí, jeho cílem je informovat veřejnost o 

životě lidí s postižením, stará se o kulturní vyžití klientů a pořádá různé propagační akce. 

Středisko se nachází v ulici Papírenská 14, Praha 6. Zajištěna je zde forma celoročního 

pobytu pro osoby s mentálním postižením Věkové rozmezí, na jehož základě může být 

klient přijat do zařízení je 19-64 let. Tato hranice se ovšem posouvá a v této chvíli je 

nejmladšímu klientovi 44 let a nejstarší klientce 64 let. Toto koedukované zařízení nabízí 

ubytování  pro 10 uživatelů. V tuto chvíli je kapacita zcela naplněná. Uživatelům služby 

jsou k dispozici nově zrekonstruované jedno- až dvoulůžkové  pokoje v podkrovních 

místnostech vilky se zahradou.  Vzhledem k tomu, že budova domova je prvorepubliková 

vila s mnoha schodišti a čtyřmi patry, musí klient být schopný, sám tyto bariéry překonávat 

bez větších obtíží. Uživatel je přijímán do služby domova pro osoby se zdravotním 

postižením vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho 

opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem 

o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, 

že se zájemce o službu rozhodne pro využití, dohodnou se  na rozsahu čerpání služby a  

uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu (http://www.dssv-vlasska.cz).  

Volit rozsah a míru služby je možno v následujících oblastech: 

 ubytování 

Klienti bydlí ve zrekonstruovaných pokojích po jednom nebo po dvou. V prvním patře 

bydlí muži a ve druhém ženy. V každém patře je sociální zařízení určené pro všechny. 

Budova není bezbariérová, klienti domova musí být schopni samostatného pohybu po 

celém areálu 

 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 

http://www.dssv-vlasska.cz/
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 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel, přesnídávky a odpolední svačiny 

Stravování je zajištěno dovozem jídel, z centrální jídelny ve středisku Vlašská. Klientům je 

poskytována strava pětkrát denně, obědy si obvykle vybírají ze dvou jídel. Stravu podávají 

primárně sestry popřípadě další zaměstnanci. Klienti mají možnost využít veškeré 

vybavení kuchyně pro přípravu vlastních jídel nebo nápojů. 

 pomoc při úkonech osobní hygieny 

Zaměstnanci rovněž pomáhají, většinou je třeba jen dohled kvůli bezpečnosti. Pro tuto 

pomoc při provádění osobní hygieny jsou v domově přítomny zdravotní sestry.  

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

Zde jsou zajištěni služby profesionálních pracovníků, kteří buď dochází přímo do střediska 

nebo klient využívá tyto služby mimo domov. Většinou probíhají tyto služby v rámci 

klientských dní, kdy každý klient jde se svým klíčovým pracovníkem do kadeřnictví. 

Součástí této činnosti bývá i samostatné objednávání, kdy klient, pokud je to v jeho 

možnostech, sám se objednává a jedná s poskytovatelem služby. Pomáhá to v rozvoji 

samostatnosti a klientovi to přidává na pocit nezávislosti.   

 pomoc při použití WC 

Pro tuto službu je zde možnost využití pomoci zdravotní sestry. 

 pomoc při oblékání a svlékání 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru 

Pokud je to možné s ohledem na bezpečnost klienta, je velmi žádoucí, aby se klient 

pohyboval po prostorách areálu bez pomoci zaměstnance. Pokud to zdravotní podmínky 

klienta neumožňují, zaměstnanci ho doprovází při jeho činnostech.  

 pomoc při podávání jídla nebo pití 

 pracovně vzdělávací činnost 
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V rámci pracovně vzdělávací činnosti, je zde možnost využití keramické dílny, výtvarné 

místnosti nebo se zúčastnit prací na zahradě kolem budovy. Klienti, pokud chtějí, se 

mohou podílet na chodu domova a pomáhat v jeho udržování.  

 pomoc při upevnění a obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 

Tato služba je realizována hlavně v rámci klientských dnů. Dále se klienti účastní akcí 

mimo domov, jako jsou například koncerty, divadelní představení a jiné aktivity. Klient si 

většinou po předchozí domluvě sám volí nějakou činnost, které by se chtěl zúčastnit a poté 

je realizována většinou s klíčovým pracovníkem.  

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 

 vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 

uplatnění 

Pokud je to v rámci možností klienta může mu zaměstnanec pomoci při hledání vhodného 

pracovního uplatnění. Velmi se osvědčilo zaměstnávání klientů domova v kavárně, která je 

provozována u střediska Vlašská nebo při pomocných úklidových činnostech přímo 

v domově.  

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

V domově je možnosti využít keramickou dílnu, relaxační místnost, tělocvičnu nebo 

obývací pokoj, který je uzpůsobený pro mnoho společenských aktivit. 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

Práva a zájmy klienta jsou vždy na prvním místě, zaměstnanci i vedení domova se snaží 

chránit klienta před případnými rizikovými událostmi, které by ho mohly ohrozit nebo ho 

poškodit.  
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Volit rozsah a míru fakultativních činností je možno v následujících oblastech: 

 doprava uživatele do střediska auty zařízení 

 individuální doprava uživatele autem zařízení 

 individuální doprovod uživatele zaměstnancem poskytovatele 

 doprava uživatele MHD do střediska s pracovníkem poskytovatele 

 používání vlastních elektrospotřebičů na pokoji (http://www.dssv-vlasska.cz) 

Jelikož jsem byla dva roky zaměstnancem domova Papírenská, mohu z vlastní zkušenosti 

říci, že úroveň poskytovaných služeb se za poslední dobu velmi zvýšila. Klienti jsou zde 

vedeni k samostatnosti, jak v péči o vlastní osobu tak i v rámci aktivit mimo domov. 

Aktivizace klientů k nějaké činnosti mimo prostory Domov bývá obtížnější v zimním 

období. Klienti se bojí vycházet mimo budovu, nechtějí se zúčastnit žádné společenské 

akce či aktivity. Je to dáno nepochybně jejich vyšším věkem a s tím spojeným strachem 

z pádu a případného zranění. Jedinou výjimkou je ples pořádaný Domovem, kterého se 

účastní i jiná střediska. Ples bývá po celou dobu zimního období hlavním tématem 

konverzace a každodenní náplní. Chodí se na nákupy šatů, vybírá se vhodný účes apod. 

Oblíbenou aktivitou se staly nově zavedené tzv. klíčové dny, kdy každý klient má svého 

klíčového pracovníka. Společně podnikají různé akce, které si klient přeje. Jedná se o 

velmi prospěšnou činnost, kdy je klient naprosto osamostatněn v plánování svého času a 

volbě činnosti. Klient si díky tomu může více uvědomovat svou individualitu a rozšiřovat 

tak svou soběstačnost a nezávislost.  

Vzhledem k tomu, že většina obyvatelů Domova, žila značnou část svého života 

v rodinném prostředí a doma fungovali jako rovnocenní členové domácnosti, bývá někdy 

zarážející, kolik činností za ně v tuto chvíli vykonává pracovník v Domově. Do jisté míry 

to může být dáno vzrůstajícím věkem klientů, ale já osobně si myslím, že je to také velmi 

ovlivněno aktuálním složením zaměstnanců v Domově. Důchodový věk většiny z nich se 

promítá na přístupu ke klientům. Předešlé působení zaměstnanců ve velkých ústavních 

zařízeních a nedostatečná znalost nejnovějších trendů v péči o osoby se zdravotním 

postižením nám ukazují, kde jsou ještě značné mezery a poskytují tak prostor pro 
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zkvalitnění péče. Nicméně věřím, že se rozdílné přístupy v péči a celkové postoje 

postupem času zkvalitní a sjednotí do jednoho proudu, který bude nejvíce přínosný hlavně 

pro klienty Domova. 

2.7 Člověk s MP jako účastník výzkumu 

Ve své práci, která se zabývá životem lidí s mentálním postižením, tvoří značnou část 

rozhovory s lidmi s mentálním postižením. Strnadová (2009) ve své publikaci poukazuje 

na možná rizika, která mohou být spojena s použitím této výzkumné metody. Lidé 

s mentálním postižením snáze podléhají tendencím souhlasně odpovídat na položené 

otázky. Tento jev je charakteristický zejména pro některé druhy mentálního postižení. Pro 

aplikaci rozhovorů je podmínkou lehčí a střední stupeň mentálního postižení a dobrá 

úroveň komunikačních schopností. Zkušenosti a postoje se tedy mohou lišit od zkušeností 

lidí s těžkým nebo hlubokým stupněm mentálního postižení.  

Výzkumné postoje se ze speciálně pedagogického hlediska v posledních desítkách let 

výrazně proměnily. Nyní jsou lidé s mentálním postižením běžně zařazováni do vědeckých 

výzkumů, které se týkají právě této komunity. Ukazuje se, že i přes některá omezení, která 

souvisí z jejich odlišností, se mohou významně podílet na utváření celého výzkumu a jsou 

plnohodnotnými respondenty. Lidé s mentálním postižením, tak vypovídají o svém životě 

a kdo jiný by lépe popsal a ukázal příběh, než jeho přímý účastník. Dovoluje nám to lépe 

pochopit život, který tito lidé vedou a snáze se vžít do jejich emocí (Mužáková, 2016).  

„Kvalita života je konstrukt měnící se v průběhu lidského života. Reflektuje tak do značné 

míry měnící se svět osob s mentálním postižením. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

subjektivní a multidimenzionální koncept je nezbytné, aby měření kvality života osob 

s mentálním postižením nebyli využíváni prostředníci. Nemůžeme předpokládat, co si druhý 

člověk myslí či přeje. Je to jedinec s mentálním postižením, který může nejlépe získávat 

informace o kvalitě života osob s mentálním postižením přímo od těchto osob, nikoliv 

zprostředkovaně od jejich rodičů/opatrovníků. Jak zdůrazňuje Heal a Sigelman (1995), je 

zapotřebí více studií, ve kterých by skutečně zazněly hlasy těchto osob“ (Strnadová 2009, s. 

8).  



26 

 

3 Metody práce 

3.1 Volba výzkumné metody 

Vzhledem k povaze práce a cíli, odpovědět na zvolenou výzkumnou otázku, jsem jako 

nevhodnější zvolila kvalitativní výzkum. Důvodem jsou omezené možnosti získání 

dostatečně kvalitních dat, které by mi poskytl kvantitativní výzkum. Při použití 

kvalitativního přístupu je mi umožněno proniknout díky získaným informacím, během 

hloubkového rozhovoru, více do hloubky a lépe tak porozumět pohledu respondenta. 

Volba této metody také vychází z toho, že v rámci výzkumu jsem pracovala s lidmi, 

z nichž většina má mentální postižení. Bylo tedy logickým krokem, že jsem volila metodu 

hloubkového rozhovoru, poskytlo mi to detailnější obraz o lidech samotných a o jejich 

životech. Práce s těmito respondenty také vyžadovala vytvoření sekundárních výzkumných 

otázek, které mi pomáhaly v rámcovém udržení tématu a pozornosti respondentů. Dále 

v rámci rekonstrukce minulých událostí pomáhají tyto sekundární otázky v určitém udržení 

časové i dějové linie, v náhledu a porozumění popisovaných osobních zážitků a situací.  

3.2 Kvalitativní výzkum 

„V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu téma a určí 

základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu, 

během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu se někdy kvalitativní výzkum považuje za 

emergentní nebo pružný typ výzkumu. V jeho průběhu nevznikají pouze výzkumné otázky, 

ale také hypotézy i nová rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat 

při sběru dat i jejich analýze“ (Hendl 2005, s. 50). 

Strauss (1990, in Švaříček) uvádí, že velkou výhodou kvalitativního výzkumu je, že nám je 

umožněno při jeho použití, získat více detailních informací. Při výzkumu se zabýváme 

méně respondenty a nemáme pevně stanovené otázky při rozhovoru, často se stává, že se 

v průběhu přetváří a částečně mění podle potřeb tazatele i respondenta.   

Při kvalitativním výzkumu, výzkumník hledá a analyzuje veškeré získané informace, které 

by mohly pomoci při zodpovězení výzkumné otázky. V tomto procesu také provádí 

deduktivní a induktivní závěry. Výzkumník se v průběhu seznamuje a setkává s novými 

lidmi, jeho práce je prováděna přímo v terénu. Sběr dat a jejich zpracování v kvalitativním 
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výzkumu, vyžadují delší časové období. Výzkumník na základě svých úvah vybírá jedince, 

se kterým pracuje v delších časových intervalech. Analýza dat a jejich sběr probíhají 

současně - výzkumník sbírá data, provede jejich analýzu a podle výsledků se rozhodne, 

která data potřebuje, a začne znovu se sběrem dat a jejich analýzou (Hendl, 2005).  

Sociální věda při použití kvalitativního přístupu při výzkumu staví na tom, jak jsou různé 

situace a vztahy chápány přímo aktéry této sociální reality. Ti se stávají hlavními 

odborníky na sociální situace, které sami prožívají. Cílem výzkumníka by tedy mělo být, 

porozumět situaci tak, jak jí rozumí samotní aktéři (Švaříček, 2007). 

 Hendl (2005) říká, že kvalitativní výzkum je zaměřen na hloubkové zkoumání a studium 

jednotlivých případů. Využívá k tomu nejrůznější metody, na jejichž základě získává 

informace. Mezi nejčastější patří různé formy rozhovorů a pozorování. Hlavním cílem je 

získat popis zvláštností zvolených případů, uspořádat hypotézy a snažit se co nejvíce 

rozvíjet jednotlivé teorie a zabývat se jimi do hloubky. Kvalitativní výzkum je 

uskutečňován nejčastěji v přirozeném sociálním prostředí. Plán výzkumu má pružný 

charakter, rozvíjí se na svém základu a postupně se může proměňovat a přizpůsobovat 

okolnostem podle aktuálně získaných výsledků.  

 „Analýza dat je v kvalitativním přístupu odlišná od analýzy dat v přístupu kvantitativním, 

kde aplikujeme předem zřízené kategorie k datům podle pevných pravidel.  Kvalitativní 

analýza a interpretace dat je hledání sémantických vztahů mezi nimi a spojování 

deskriptivních kategorií do logických celků“ (Švaříček 2007, s. 16). 

3.3 Výzkumná otázka 

Cílem mé bakalářské práce je zmapovat vývoj přístupu k péči o lidi s mentálním 

postižením. Porovnat péči v jejich přirozeném prostředí, atmosféru a poté zjistit okolnosti 

pobytu v zařízení poskytující sociální péči, atmosféru a fungování v domově a celkové 

pocty respondentů. Zjistit, jak se péče o lidi s mentálním postižením vyvíjela v průběhu 

naší blízké historie a jak velký posun se uskutečnil v posledních letech.  

Pro dosažení poznávacího cíle jsem si musela zvolit vhodnou výzkumnou metodu a 

techniku sběru dat. Z teoretického rámce jsem poté sestavila několik vedlejších otázek, 

které by mi mohly pomoci v zodpovězení hlavní výzkumné otázky a to, jak se liší péče o 
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osoby s mentálním postižením v rodinném prostředí v době a v zařízení poskytující 

sociální péči?  

1. Jak vypadal život v rodinném prostředí v dobách vlády komunistického režimu?  

2. Jaký byl impuls nástupu do zařízení poskytující sociální péči?   

3. Jak vypadá Váš život nyní?  

Jednotlivé otázky nebo jejich modifikace, pro aktuální potřebu při práci, byly pokládány 

v rámci zvolené výzkumné metody, hloubkového rozhovoru. Poté jsem provedla 

hodnocení na základě subjektivních výpovědí zvolených respondentů.  

3.4 Hloubkový rozhovor 

Kvale (1999, in Švaříček s. 159) ve své práci definuje hloubkový rozhovor jako metodu 

„jejímž účelem je získat vylíčení žitého světa dotazovaného s respektem k interpretaci 

významu daných jevů“.   

„Za hlavní dva typy hloubkového rozhovoru můžeme označit polostrukturovaný rozhovor 

(vychází z předem připraveného seznamu témat a otázek) a nestrukturovaný neboli 

narativní rozhovor (může být založen jen na jediné předem připravené otázce a dále se 

badatel dotazuje na základě informací poskytnutých zkoumaným účastníkem.) Kromě 

polostrukturovaného rozhovoru, který se používá například v případové studii a zakotvené 

teorii a narativního rozhovoru, který se používá v biografickém designu, existuje několik 

specifických typů, které se liší zaměřením a designem. Jmenujme alespoň rozhovor rámci 

akčního výzkumu evaluace či tvořivý rozhovor“ (Švaříček 2007, s. 160).  

Použití hloubkového rozhovoru nám tedy umožňuje přesnou interpretaci slov účastníků 

výzkumu, v jejich přirozené podobě.  Formou otevřených otázek je nám umožněno 

poskytnout respondentovi jen teoretický rámec, kudy by se rozhovor měl ubírat a ostatní už 

záleží přímo na situaci. Otázky použité při rozhovoru, které mapují životní dráhu jedince, 

jsou pokládány většinou v chronologickém pořadí (Švaříček, 2007).  

Dodržela jsem veškeré formální stránky a etické principy výzkumu. Všichni účastníci mi 

poskytli dobrovolný informovaný souhlas k rozhovoru a k jeho nahrání na diktafon. 
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Zavázala jsem se k zachování anonymity, aby nemohlo dojít k možnému poškození 

zúčastněných osob nebo jiných, které jsou v průběhu rozhovoru zmiňovány. 

3.5 Výběr respondentů 

Pro svou práci, která je úzce zaměřená na péči o osoby v jednom středisku jsem pracovala 

s omezeným počtem respondentů. Pro aplikaci metody hloubkového rozhovoru jsem tedy 

volila z několika obyvatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením Papírenská. Moje 

volba byla také podmíněná tím, že jsem v tomto domově dva roky pracovala. Vytvořila 

jsem si tak úzký vztah s klienty střediska a následná spolupráce s nimi byla tedy jasnou 

volbou. Vzhledem k dřívějším vazbám, jsem neměla problém s bližším poznáním 

respondentů, což mi umožnilo proniknout více do hloubky a detailněji zmapovat jejich 

životní příběhy.  Výběr byl ještě omezen tím, že jsem pro svou práci potřebovala, aby měl 

respondent dobré komunikační vlastnosti a mohl se, tak dobře vyjádřit. Více se o tom již 

zmiňuji v kapitole člověk s MP jako účastník výzkumu.  
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4 Praktická část 

4.1 Přepis nahrávek rozhovorů 

4.1.1 Přepis rozhovoru Petr (věk 52 let) 

Síso, jaké to bylo u Vás doma, když jsi byl malý?  

„Bydleli jsme nejdřív v Žitný, to si moc nepamatuju, jen mi to vyprávěl táta, víš.  Pak jsme 

se přestěhovali na Vinohrady. Nepamatuju si, v kterým roku to bylo. Ještě tam bydlíme, 

bydlí tam brácha, ale nevím od kterýho roku. Jsme bydleli ve velkým bytě, tam byla 

koupelna, záchod, kuchyň jeden pokoj, ložnice a obývací pokoj. Bydleli jsme tam do tý 

doby, než táta zemřel, pak jsme tam bydleli dál a pak od roku 2009 jsme šli takhle vedle. 

Tam do prázdnýho bytu, tak tam jsem teďka. Přišli jsme o jednu místnost, víš. Je tam jen 

záchod s koupelnou, jedna kuchyňka, pokoj jako ložnice a on chodí přeze mě, brácha. 

Jinak to nešlo udělat, ten velkej byt jsme někomu přenechali. Taky do školy jsem chodil, 

ráno jsem vstal, oblíkl jsem se a šel. Odpoledne chodil táta pro mě a měl jsem to i 

s obědem, jako to mám teď tady. Po obědě jsem šel do družiny a odpoledne jsem šel domu. 

Tam to bylo dobrý, měli jsme tam tabuly a stůl s vysouvací deskou. Mám doma ještě 

všechny sešity a fotky, kde jsou všichni, kdo se mnou chodili do školy. Máma zemřela roku 

1985, táta 1993 a pak jsem tam zůstal s bráchou a šli jsme do menšího bytu. Brácha se 

potom oženil a bydleli jsem tam všichni. Když táta zemřel tak jsem tam bydlel sám a pak se 

tam přestěhoval brácha s rodinou. Měl miminko. Ten velkej byt jsme museli nechat někomu 

jinýmu, abysme to mohli utáhnout víš. Vim, že jsme tam byli a brácha mi řikal ať se 

rozloučím s starým bytem. 

Chodil jsi také na Vinohradech do školy?  

 Já jsem tam chodil do školy, do tý Svobodový, to je tam na Vinohradech, jak je ten park u 

nás. Chodil jsem do tý školy a pak když jsem jako vyšel, tak jsem chodil do nějaký tý práce. 

Dělal jsem tam gumičky, dával jsem je do pytlíku a to byla taková práce, místo vojny víš. 

Vydržel jsem tam. Bylo to dobrý, akorát, že ke konci už pak neměli práci, tak jsem tam 

podepsal ty papíry a odešel jsem. Nějaký papíry, že paní Zelenková to řekla tátovi, že to 

takhle nejde, že ten vedoucí, co tam je, si dělá, co chce a nechce mi tu práci dát, tak jsem 

to podepsal a rozvázali se mnou to a odešel jsem a už jsem tam potom nešel. To bylo taky 
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tam u nás, mě to jako bavilo tam, ale i dost jsem si tam vydělal. Já jsem tam dělal tři 

krabice nebo čtyři nebo pět. Měl jsem takovou tu modrou bednu a to jsem tam házela pak 

jsem to tam dával. Nevim kolik mi bylo let ale.  

 

Jaké to bylo, když jsi přestal pracovat?  

Pak jsem byl doma s tátou a potom když táta zemřel, tak jsem byl taky ještě doma nějakou 

dobu. Pak jsem šel na pohovor s Davidem k pani Jeníčkový a ta mě doporučila do Vilový a 

David tam jezdil odpoledne a pak tu byla ještě Petra a pak se David nějak… Zavolala mi 

paní ředitelka z Pohody, ještě do toho starýho bytu a řekla mi, abysem tam šel do tý 

Pohody, tak jsem se tam šel kouknout a chvilku jsem tam byl někdy od roku 1999 do roku 

2000. Pak od roku 2000, kdy jsem odešel z tý Pohody a šel jsem domu. Já byl jsem ještě na 

chvilku doma než se to vyřídilo všechno a nastoupil jsem do Papírenský 20. listopadu 

2000. Zůstal jsem tady, protože tam to taky nebylo nějak jako, víš, nebylo to vono, byly tam 

nějaký nesrovnalosti. Paní ředitelka z Pohody řekla mě, že se budu stěhovat do novýho 

bytu a neřekla to Davidovi, já jsem potom kvůli tomu brečel jo, protože jsem tam nechtěl jít 

a já jsem potom řikal Davidovi. On si s ní potom popovídal pak když mě přestěhovala a 

jemu se to nelíbilo, bylo to daleko a potom mu řikala že, potom už to nějakou dobu trvalo 

tak jsem se šli potom podívat sem a zůstal jsem tady, abysem to neměl daleko domu. Byly 

tam dva byty v jednom byly ti klienti a v tom druhym byly nový vychovatelky a bylo to 

nahoře v šestým patře a daleko, tak brácha řikal, že ne  a mě se to taky nelíbilo. A potom 

mě dal sem. Tady je to docela jako dobrý. Tam to taky bylo dobrý ale daleko a já jsem tam 

chodil ven a něco jsem dělal, maloval jsem třeba a dílny tam byly. Mám doma i fotky. 

V Papírenský byla ředitelka Kocourková a to bylo docela dobrý Líbilo se mi tady, některý 

zaměstnanci tenkrát odešli a nastoupili sem nový. Nechtěli tady už pracovat tak odešli. 

Teďka je to dobrý, že paní Kocourková odešla. V roce 2014 nastoupila Dana. Bylo to 

dobrý, Dana. Pak odešla na mateřskou a nastoupil tenhle vedoucí. No já si myslím, že 

Dana byla lepší, ona to jako pochopila, víš. Že jako pochopila, když někdo měl nějakej 

problém, tak ona to vyřešila. Tenhle vedoucí to vůbec neřeší. Teď on to prostě jako vůbec 

neřeší, já jsem mu tuhle něco řekl a on dělal, jako že ho to nezajímá a vůbec. Něco jsem mu 

řekl, že mi něco řekl jeden zaměstnanec a já jsem potom po něm vyjel a on mi řikal, abych 
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se uklidnil, tak jsem toho nechal a řikal jsem si, nemá to cenu. Ale jinak je to dobrý, víš. Já 

jsem o tom přemýšlel jako a já bych se třeba oženil. Jako teďka ne ale třeba bych to zkusil, 

mam tady tu Lenku, víš, ale on občas zlobí a hádá se s holkama. Já se pak rozčílim víš no a 

řikám jí ať je hodná a ona pak je. Já bych to s ní mohl teda zkusit“ 

4.1.2 Rozhovor Petrův bratr (věk 47) 

Jak byste popsal Petrův život? 

„Kdybych měl začít úplně od začátku, tak já ty naše začátky mám vlastně z vyprávění od 

svých rodičů, jak to tenkrát bylo, to víte, jsem mladší o pět let. Moje máma když byla 

s Petrem v jiném stavu, tak bylo celou dobu všechno v pohodě, jen prodělala nějakou 

chřipku, Petr se narodil dřív a vzali ho při porodu  kleštěma  za hlavu. Takže to zkazili. 

Máma z toho byla nešťastná, táta to vzal. Máma to nemohla skousnout a táta se jednou 

sebral a vzal jí do nějakýho ústavu, kde byly děti s nějakým vizuálním postižením, což náš 

Petr nevykazoval ani trochu. Máma se pak uklidnila a pak vím, že absolvovali různá 

vyšetření. Potom zjistili, že ten zrak není úplně dobrý.  Tak nějak to všechno probíhalo 

jinak v pořádku. Petr chodil do školy pro slabozraké, taky tam byly nějaký dohady s dětma. 

Já jsem chodil do školy hned vedle a třeba se stalo, že přišla nějaká holčička ode mě ze 

třídy a říkala mi, že mám bráchu zvláštňáka. Mě to vždycky hrozně vytočilo. Vzal jsem 

bráchu ven, měl jsem v kapse autíčko a s bráchou jsme si ho posílali, abych jim ukázal, že 

je normální a nechal jsem ostatní děti být. Pak pro něj rodiče hledali nějaký uplatnění, 

dělal gumičky v podniku. Tam bylo celkem příjemný prostředí bylo to blízko přes park. Pak 

když máma umřela tak jsem to obstarával já nebo táta. To víte taky to pro mě byla starost. 

Ale je to můj starší brácha. Po revoluci tu Debru zavřeli a od tý doby byl brácha doma a 

táta začal mít velké zdravotní problémy. Já jsem se potom oženil, a manželka nechtěla 

bydlet s nima. Já jsem dojížděl do práce, pak do nemocnice, za bráchou a teprve potom za 

manželkou. Brácha byl sám doma celé dny. V tý době nebyly mobily jen pevná linka, tak 

jsem měl strach. Táta po nějaké době zemřel. On nechtěl měnit bydlení, tak to bylo takhle. 

Moje manželka ho neměla ráda, narodilo se nám dítě a pak jsme se přestěhovali 

k bráchovi, abychom to utáhli. Ona ho, ale neměla ráda vůbec. Vždycky, když se rozdávalo 

jídlo, tak všichni dostali tak nějak stejně a Petr dostal málo. Já jsem se jednou naštval, a 

když jsem Petrovi dal svoje jídlo, tak jsme se hádali. Víte, tohle musí v tom člověku být. 
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Moje manželka mě přesvědčila, abych dal bráchu do Pohody, on nejdřív chodil přes den 

do Vilový. Já jsem byl pod tlakem manželky, ikdyž jsem si nebyl jistej, jestli je to dobrý 

řešení, ale kývnul jsem na to.  Petr byl pak v Sokolský asi půl roku. Potom tam byly nějaký 

finanční nesrovnalosti a oni mi začali vyhrožovat soudem. Já jsem se naštval a Petra jsem 

odvezl domů. Doma to bylo tím pádem náchylný k rozvodu. Pak se uvolnilo místo 

v Papírenský, Petr tam nastoupil a já jsem se stejně potom rozvedl.  Teď to vypadalo, že je 

spokojený až na posledních pár měsíců, kdy se teda změnilo vedení a novej pan vedoucí mě 

moc nesedí. Petr o tom se mnou dlouho nemluvil, ale nedávno řekl, že by chtěl změnit 

středisko. Já jsem se snažil to s nim nějak probrat, ale moc konkrétního mi neřekne. Vim 

jen, že teď má nějaký blbý období a v Papírenský se mu nelíbí. Víte, my jsme těch zařízení 

vystřídali už několik. Táta chtěl, aby byl Petr hlavně spokojenej a nebyly tam žádný 

problémy. Teď když jsem za nim byl tak jsem ho přišel navštívit a byl fakt naštvanej. Ono 

na něm je poznat, kdy se tam má dobře, kdy jsou tam dobrý zaměstnanci a kdy ne. Než mě 

došlo, že se něco děje, tak on byl vždycky hrozně podrážnědej, když jsem zavolal. Bylo to 

od určitý doby, teď ty poslední měsíce. Jednou se stalo, že jsem mluvil s bráchou a v půlce 

věty mu vedoucí vzal telefon a začal se mnou mluvit on. To už jsem začal bejt fakt 

naštvanej, vypadalo to, jak když ho kontroluje, co říká. Snad se to teď změní, protože jinak 

začnem s Petrem hledat jiný středisko. On už si špatně zvyká na nový věci, ale mě záleží na 

tom, aby byl hlavně spokojenej“. 

4.1.3 Rozhovor Lenka (věk 68) 

Leni, jaké to bylo když jsi byla malá?  

„ Já si toho moc nepamatuji. Mám jednu sestru no. Ona je mladší já jsem se o ní starala. 

Bydleli jsme všichni v Holešovicích no, jak to bylo. Tam jsme bydleli u Veletržního paláce 

a táta vždycky ráno chodil pro noviny, no no víš. Já jsem tam bydlela sama, uplně vzadu, 

jsem bydlela. Iva jako ségra měla vedle a pak byla koupelna. Já jsem teď měla narozky, 

byla oslava. To je škoda, že už tam nejsme. Máma ta šila. Občas máma šila a táta byl už 

v důchodu.  Já jsem musela pomáhat a Iva moc ne. Bylo mě teď šedesát osm. Mám už jen 

Ivku. Táta zemřel no on byl nějakej nemocnej, jednou mu takhle tekla krev a Iva ho pak 

našla doma. V těch Holešovicích to bylo pěkný veliký. Taky jsme jezdili na chatu všichni. 

Tam jezdíme vždycky v létě a je tam pouť. Já si tam dám kafe a chodim k sousedům. Iva 
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tam je celý léto. Vždycky chodim na pouť, letos jsem si dala i klobásu a Ivka tam měla 

Filípka. Mladý tam taky byli, oni přišli, představ si, jak byla pouť, oni přišli až v jedenáct 

hodin, ty mladý. Já jsem už spala, mě to řikala Ivka. Já jsem teď loupala ořechy na chatě 

na cukroví. Hezký to bylo. U táty v Holešovicích to bylo hezký. On už taky umřel. Ségra 

vždycky uklízela a teď už tam nebydlí. Teď se přestěhovala a už jsme to pustili ten byt, je to 

škoda. Ivka se vdala a má Romana. Já jsem chodila do školy někam kousek. Iva chodila 

někam daleko, já si neopatuju kam, ale domu jsem chodila sama. Iva je mladší o pět let. 

Teď má manžela a taky už Filípka. Maminka umřela před tátou, už je to asi šest let. Tátovi 

bylo devadesát dva let, když umřel. Jsou tam už všichni. Mamince bylo přes osmdesát a 

měla mozkovou příhodu. Tátu našla Iva doma, to bylo strašný. Já se mám dobře teď víš, 

byla oslava narozenin moje a Iva upekla dort a přišla tak jsem ho i rozdala. Ségra bude 

péct cukroví na Vánoce. 

Co jsi dělala po škole? 

  Když jsem pak nechodila do školy tak už jsem musela pracovat. Ze školy a pak jsem 

dělala někde v červených domech. Tam to bylo dobrý, dělala jsem tam všechno možný a 

měla jsem to blízko domů. To jsem vždycky nasedla na tramvaj a už jsem jela, to bylo 

dobrý. Tak byli i holky a kluci. Byl tam i nějakej vedoucí a pak už si nás museli nechat 

v Drutěvě. Tam nás bylo víc Tam jsem dělala všechno možný, třeba pytlíky a ty patentky a 

jak se to navlíkalo. Taky gumičky jsme tam dělali. Tam jsem byla dost dlouho. Pak jsem 

chodila domu. To bylo dobrý i ty kluci tam byli, víš. Bylo jich tam hodně. Já jsem taky 

jednoho měla, ale už nevim, kolik mi bylo. Sísovi to neříkej ale, on by se zlobil. Tam byl 

jeden a on vždycky se mnou jel tramvají až domu a pak šel. Já sem pak na něj volala 

vždycky a on čekal. Ivka ta už byla pak pryč. Včera bylo plavání a byla tam nějaká nová, já 

tam moc nechodim, já tam nechci. Dřív jo, ale teď už ne, mě bolej ty nohy víš. Chodim na 

nákup a pro noviny ve čtvrtek, ale plavat ne. Pak z tý Drutěvy už jsem jezdila sem. 

Rozhodli se, že mě sem daji a Mirek pro mě jezdil, abych trefila. Nevim proč.  Já uměla 

tramvají domu a pak už sem no. Nějak mě tam pak neměli rádi, v Drutěvě ty kluci pak už 

no. Já už nevim. Oni mě sem dali a bylo hotovo. Já nevim proč tu sem. Ivka má moc práce 

doma víš, ona pak musí vařit a má toho hodně. Já jí někdy volám, ale má toho moc, tak 

nevim. To víš jo, já ti něco povim, to jsme takhle jeli na chatu ještě s tátou a Ivkou a 
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najednou rána a bylo. To jsem se ani nekoukala a pak Ivka měla sádru na noze dlouho, to 

byla rána. Máma pak brečela a to bylo ještě tam u Veletržního paláce. Oni jsou teď všichni 

doma a včera jsme byli taky na nákupu. Jo a už mám novou legitku. Iva se vdávala nějak 

už nevim, kdy a pak tam jezdila jenom uklízet, když jsem byla s tátou. Ona to má těžký teď. 

Ona Ivka, jak pracuje, tak nemá čas a nemůžem jezdit na tu chatu. Taky jsem chtěla na 

Farmářský trhy dneska, nepudeme? Jsou do dvou. No a Iva chodila uklízet a pak mě dali 

sem. Už jsou tam všichni máma, táta, všichni a mám Ivku víš. Na Vánoce budu u ní na 

návštěvě a pak zase tady. Tady mám pokoj uplně nahoře sama a holky maj vedle. Já tam 

pletu a koukám na televizi. Teď je zima tak nikam nechci. V tý Papírenský je to dobrý, tam 

vždycky mám oběd a na snídani chodim, ale holky mě tam pořád zloběj, oni mě sundavaj tu 

deku. Holky vždycky přijdou do pokoje a sundaj mi deku z postele a mě to zlobí. Já se pak 

rozčílim a nadávám. Sísa ten bydlí dole a no, my koukám spolu na ordinaci každej den. On 

někdy nechodí, je naštvanej víš. Někdy radši si sedne vedle, aby nás neviděli. Já bych 

chtěla, jak jsme byli v létě, já bych chtěla se Sísou stanovat. My máme chalupu kousek od 

sebe, tak třeba tam. To by asi nešlo viď? Sísa má bráchu a jezděj spolu vždycky na chatu 

tak je kousek tam jsme tam mohli bejt spolu. On je můj, ale někdy zlobí a to třeba za mnou 

nepřijde vůbec. Já bych třeba chtěla s nim bejt na tý chalupě no.“ 

4.1.4 Rozhovor Jan (věk 55) 

„Já, otec matka i babička se narodili na Mělníku, byla babička, se jmenovala Berta 

Šťastná, naše babička se jmenovala zvláštně, ona se jmenovala Berta Šťastná rozená 

Špísová, byla to hodná babička. No a pak jsem chodil na Mělníku do školy jako na Mělníku 

no a pak tady v Praze jsem chodil. Na Mělníku jsem bydlel s rodičema a já jsem dojížděl, 

představte si, já jsem dojížděl do internátu pro slabozraký, kde mě jako, tam byla šikana, 

mlátili mě, ty kluci v tom internátě mě mlátili a ten Švehla co za ním jezdím, můj kamarád, 

já jsem ho teď dlouho neviděl ale psla jsem mu, jezdím za ním do Mariánských lázní. On se 

mě tenkrát v tom internátu zastal, on se mě právě v tom internátě pro slabozraký zastal. No 

a já než jsem, než jsem se přestěhovali v šedesátým roce sem do Prahy, tak jsem až 

z Mělníka dojížděl do internátu, kde byla tahle šikana. Ten byl tady v Praze. Ten internát 

byl, jak jezdí dvaadvacítka, tam jak je Krymská, příčná mezi Krymskou a Jana Masaryka, 

tak tam je tenhle internát. No a já jsem byl tady a jednou brácha se mě ptal jako bylo mu 
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divný, proč mam ty modřiny na zádech a já jsem to nerad řikal,  ale musel jsem to bráchovi 

říct, že mě tam mlátili. Oni mě třeba dělali takový škodolibosti, že mě zakopli bačkoru a 

teď se smáli, že jí nemůžu najít, že se jim líbilo druhejm škodit. To byla taková šikana, že 

učitelé si toho nevšimli. Taková skrytá.  Na tom Mělníku bydleli rodiče a někdy jsem jezdil 

na víkend domů. Já jsem to měl doma vždycky rád, mě se tam stejskalo. My jsme měli doma 

každej svůj pokoj. My jsem jezdili o víkendu s otcem do Lhotky, to je za Mělníkem. Ve škole 

jsem skončil když mi bylo patnáct, to jsem skončil školu pro slabozraký a potom jsme se 

přistěhovali v šedesátým, protože abych zase nemusel dojíždět. Tak jsme se přestěhovali do 

Prahy a 3. července maminka umřela, 3.července 1964. Pak jsem byl doma a pozdějc jsem 

chodil do Radlic, to je zase na Smíchově a tak jsem dělal takový jako práce, který nezvládli 

stroje a pro Astry třeba mřížky takový, jak se to dávalo, pro Koh-i-noor sponky. Tam jsem 

dělali pomocný práce, práce, který nezvládli stroje v Radlicích. To jsem bydlel furt ve 

Vršovicích a to už bylo dobrý pak. A tak to bylo a pak jsme se museli z Radlic přestěhovat 

do Malešic, Rektorksá 580, protože tam byl havarijní stav. Tam to všechno zamrzlo, to bylo 

mínus patnáct a brácha musel. To oni nám tam když byly ty mrazy tak nám překopli 

telefonní vedení, byly to komplikace a že nám tam překopli to vedení. Tak jsme byli 

v Malešicích. V Radlicích to bylo dobrý a potom jsem se přestěhovali na Žižkov, 

Bořivojova 64 a to bylo potom když už, pak to obsadili jiný. To bylo naposled a pak už ten 

Žižkov neexistoval. Ten kolektiv a pani Jeníčková, co tam byla tak umřela a to bylo takhle 

a pak už to bylo konec. Pořád jsme bydleli v těch Vršovících s bráchou a s tátou a pak teď 

12. prosince 2012 brácha umřel. On měl rakovinu, oni mu dělali chemoterapie. To je 

děsný. To je taková zvláštní nemoc že mu slízaly vlasy. Táta umřel. My jsme žili nakonec 

s bráchou sami, do tý doby než umřel. Brácha měl rodinu a oženil se a bylo to dobrý tak 

jsme to nějak zvládali no a oni ho potom odvezli do nemocnice, protože on už pak upadl a 

on žil nezdravě. Představte si on kouřil, kouřil hrozně. Brácha měl Frantu akorát, syna 

měl. Já jsem žil předtim než mě sehnali tohleto. To bylo 1.září 2010 jsem nastoupil sem do 

Papírenský, teď jsem to počítal a jsem v Papírenský šest let. Já jsem byl ve Vršovicích sám, 

třeba jsem si maloval ale jako neměl jsem možnost nikam chodit, jenom jsem se procházel 

po Vršovicích, brácha a manželka chodili do práce a já jsem tam byl sám. Franta pak taky 

chodil do práce a teď se oženil a má děti. On se přestěhoval do Borotic. To je jako taková 

vesnice, mají tam domek a je to na trati na Příbram. Bráchova manželka ještě žije, oni si 
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mě vždycky vezmou. Já jezdim do Borotic na Vánoce, vždycky si mě synovec vezme. Ono se 

to musí domluvit a vyzvedne si mě a jedem tam. teďko jsem tam byl zrovna na křtinách, 

protože zase se jim narodil Štěpán. Franta má teď čtyři děti a teď jsem byl na křtinách. To 

bylo hezký. Teď až na Vánoce tam jedu, jezdim tam každej rok. Tam je hezkej ten barák, 

takovej ten venkov. Mám tam svůj pokoj a vždycky chodíme na pivo nebo tak. Popijeme 

tam a je to hezký, popovidáme. Jak jsem žil s bráchou tak oni už to potom nemohli a 

chodili do práce a nemohli se o mě starat, tak to rozhodli takhle, že by bylo lepší, kdybych 

měl nějaký zařízení, kde bych mohl být. Nechtěli, abych byl doma sám, abych někde byl tak 

to rozhodli. No a oni se rozhodli, že mě dají sem do tý Papírenský. Já jsem na to řikal, že 

dobrý, já jsem nevěděl, já jsem myslel, že jako se nic nenajde a že budu sám, a oni mě našli 

tohleto. Já potom, oni rozhodli beze mě, že už na to nestačej se o mě starat a že by bylo 

dobrý, no rozhodli se, že byc někam měl jít do nějakýho zařízení. Že bych to měl jako 

domov a to je právě tady. Oni to byli okouknout a řikali, že je to hezký a že je to pro mě 

lepší, než bejt sám. Tady jsem získal dost dobrý zázemí, tady chodim do keramiky a maluju, 

to mám rád. Keramika ta mě baví a potom muzika mě baví a vymalovávat. Já teď maluju 

takovou mandalu, já to kombinuju, dám tam červenou a pak tam dám modrou, aby to bylo 

takový barevný, já mám rád barevný věci. Měl jsem vždycky rád Vinnetua, protože to je 

barevný. Teď jsem spokojenej, mám keramiku a mě to baví. Já jsem tam se Sísou na pokoji, 

s Péťou. Já tam s jednim vychovatelem chodim do kavárny občas, teďko nebyl čas teda, 

protože bylo málo personálu. Byli jsme teď na Šumavě v září, to bylo krásný no. Ještě mám 

taky Nohovi. To byl bráchův kamarád a oni si mě vždycky berou, když hraje a on totiž má 

kapelu a chodíme si to poslechnout. Oni si mě vždycky vezmou a jezdíme do hospody U 

Rafa, to je na Hanspaulce, jezdíme stojednatřicítkou na zastávku Hanspaulka, tak tam  

hrajou. Brácha hrál taky a teď jsem byl s nima na podiu, oni mě jako pozvali a já jsem tam 

s nima zpíval, tak mě vyzvali nahoru, to jsem byl rád.  

4.2 Hodnocení výzkumné části 

Jsem ráda, že jsem si jako svou práci vybrala historické mapování péče v Domově pro 

osoby se zdravotním postižením Papírenská. Zpracování bylo pro mne velkou zkušeností a 

obohacením, zejména proto, že jsem v tomto domově pracovala dva roky a tvorba této 

práce mi přinesla ještě další, pro mne do té doby neznámý vhled do života lidí, se kterými 
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jsem se setkávala každý den. Přineslo mi to jedinečný rozměr, díky kterému jsem mohla 

lépe a blíže pochopit jednání a některé postoje těchto konkrétních lidí.  

V mém snažení mi byla velmi nápomocná ochotná spolupráce osob, které doposud žijí 

v tomto domově a jejich rodin. Informace, které mi ochotně poskytly, se staly velkou částí 

mé práce. Literární zdroje, které by mi pomohly zmapovat vývoj péče o osoby s mentálním 

postižením v době komunistického režimu u nás, jsou značně omezené. Nicméně několik 

zdrojů bylo velmi přínosných, poskytlo dostatečný počet informací. Archivní záznamy, 

které měly mapovat veškerý rozvoj péče a poskytnout provozní záznamy o fungování 

Domova pro osoby se zdravotním postižením Papírenská nebyly bohužel přístupné. 

Důvodem byla jejich ztráta při přemisťování do nové budovy. Případná další objasnění 

ztráty záznamů vedení střediska nijak nezodpovědělo a jiné archivní dokumenty nebyly 

zpracovány. Většina mé práce se tedy skládá z autentických výpovědí klientů jednoho 

Domova, kteří vzpomínají na svůj život, jak ho vnímali oni, dále se mi podařilo 

spolupracovat i s bratrem jednoho z klientů.  

Strnadová (2009) ve své publikaci upozorňuje na rizika toho, že se můžeme při rozhovoru 

s osobou s mentálním postižením dobírat pouze souhlasných odpovědí na téma. Nicméně 

ze své zkušenosti jsem se nesetkala s tím, že by některý z respondentů pouze aktivně 

souhlasil s otázkou nebo s mým pochopením významu věci. Naopak se snažil svou 

myšlenku lépe rozvést nebo ji zopakovat a vysvětlit. Jiná hlubší spolupráce nejbližších 

příbuzných už nebyla s ohledem na věk klientů možná.  

Matoušek (1999) uvádí jako největší riziko při pobytu v ústavní péči určitou závislost na 

podmínkách ústavu a neschopnosti začlenit se do společnosti mimo instituci. Naproti tomu 

za hlavní riziko, které je spojené s dlouhodobým pobytem v ústavu, považuje Strnadová 

(2009) ztrátu kontroly nad vlastním životem.  

Z provedených rozhovorů vyplývá, že všichni respondenti, kteří byli ze své rodiny 

umístěni do Domova pro osoby se zdravotním postižením Papírenská, si nejsou zcela jasně 

vědomi okolností této změny. Respondenti shodně uvádí, že jim není jasný důvod, proč 

odešli z rodinného prostředí. Rozhodnutí o jejich pobytu v Domově jim bylo oznámeno 

rodinou, jako hotové, bez prostoru pro vlastní vyjádření. Nikdo z nich nezná přesné 
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důvody, které rodinu vedli k tomu, že péče o ně, už nebyla možná a oni se museli 

přestěhovat do Domova.  

Se všemi respondenty, se kterými jsem vedla rozhovory na téma jejich života, jsem se 

setkala v rámci své práce v domově. Vytvořila jsem si s nimi tedy přirozeně bližší citové 

vazby a další spolupráce byla tedy pro obě strany příjemná. Vše se odehrávalo přirozeně,  

mezi klienty a mnou se projevovala oboustranná důvěra. Byla jsem tedy z části zaujatým 

tazatelem, ale myslím si, že pro hlubší struktury rozhovoru a vzhledem k rozměru lidskosti 

se jedná o naprosto přirozený jev. Zajímalo mne, jak jejich život vypadal ještě předtím, než 

se rozhodli buď oni sami, či jak to vyplývá s většiny rozhovorů, jejich rodiny k tomu, že 

budou bydlet v domově pro osoby se zdravotním postižením Papírenská. Jak se ukázalo, 

všichni současní obyvatelé Domova, se kterými jsem rozhovor vedla, žili z jejich pohledu 

ve funkčních rodinách, kde se podíleli na chodu domácnosti a vedli plnohodnotný život. 

Zajímavý rozměr celému tématu podle mého názoru poskytl mladšího bratr jednoho z 

klientů čímž velice obohatil a doplnil vyprávění svého staršího bratra. 

Psát bakalářskou práci na toto téma se po zjištění dostupnosti informačních zdrojů, jevilo, 

jako téměř nemožný úkol. Nicméně jsem o to více ráda, že jsem navzdory tomu práci 

dokončila a mohla tedy alespoň zprostředkovaně přiblížit život lidí s mentálním 

postižením. Konkrétně jak vypadal v jejich rodinách a srovnat ho s aktuálním stavem. Bylo 

velmi příjemným zjištěním, že život, který tito lidé vedli před nástupem do Domova, byl 

pro ně samotné většinou příjemný a plnohodnotný. Jak vyplynulo z rozhovorů, bohužel 

k jejich současnému životu v domově byli donuceni okolnostmi, které oni sami nemohli 

ovlivnit, tuto skutečnost však přijali. Při rozhovorech byla vidět možná touha po větší 

svobodě a soběstačnosti, kterou tito lidé znali ze svých rodin a teď už musejí fungovat 

dle řádu Domova a kolektivního programu. Vzhledem k povaze práce i malému počtu 

respondentů nemohou být získané informace přeneseny do obecné roviny. 
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5 Závěr  

Cílem mé práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku a přiblížit díky tomu život lidí 

s mentálním postižením, jak v Domově pro osoby se zdravotním postižením Papírenská, 

tak i před nástupem do tohoto zařízení. Zjišťovala jsem pomocí rozhovorů, jejich 

vzpomínky na dětství, každodenní život v rodině a to jak vypadá jejich život dnes, kdy žijí 

v Domově, bez každodenního přímého kontaktu s jejich nejbližšími.  

Práce je rozdělená do několika částí. V teoretické části se zaměřuji na teoretický výklad 

toho, jak se vyvíjela péče o osoby s mentálním postižením od počátku 19. století. Dále se 

více zabývám ústavnictvím v Čechách po roce 1948. Zde je popsán rozvoj 

specializovaných zařízení, které vznikaly za podpory státu a byly tak v souladu s celkovou 

koncepcí státní politiky. Hlavním proudem, který byl vyzdvihován, byly velkokapacitní 

zařízení, kde veškerou péči zajišťovali profesionální pracovníci. Nebyl kladen tak velký 

důraz na podporu rodin a péče byla spíše nemocničního charakteru. Také je poukázáno na 

rizika, která jsou spojená s životem v ústavním zařízení.  V další části mé práce se snažím 

přiblížit koncept transformace sociálních služeb, popisuji průběh jednotlivých fází a také se 

zaměřuji na pozitivní důsledky celého projektu, jako například vznik nového občanského 

zákona upravující svéprávnost osob se zdravotním postižením. Dále popisuji už konkrétní 

zařízení, a to Domov sociálních služeb Vlašská, který má pod sebou středisko Domov pro 

osoby se zdravotním postižním Papírenská, kde jsem působila. Z tohoto domova jsou také 

osoby, se kterými vedu rozhovory a jsou nedílnou součástí celé práce. Třetí část popisuje 

metody práce, které jsem použila a vysvětluji zde důvody, které mne vedli pro jejich volbu. 

  Praktická část práce obsahuje autentické přepisy rozhovorů osob, které žijí v Domově pro 

osoby se zdravotním postižením Papírenská. Ze všech těchto rozhovorů vyplývá, že život 

osob s mentálním postižením byl před nástupem do střediska značně bohatší o kontakt 

s nejbližší rodinou. Také, jak bylo až zarážející zjištění, že ani jeden z klientů domova, 

kteří se se mnou rozhodli spolupracovat, si není dostatečně vědom důvodu toho, proč 

v domově vlastně je. Rozhodnutí o pobytu vycházelo hlavně ze strany rodiny a těmto 

lidem, to bylo oznámeno, jako kolektivní hotové rozhodnutí bez možnosti volby zůstat 

v rodině. Okolnosti pobytu se liší, ale u všech třech obyvatelů domova, se kterými jsem 

vedla rozhovor, bylo společné to, že oni se na rozhodnutí nepodíleli. Dále bylo patrné, že 
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každý by toužil po bližším kontaktu se svými příbuznými. Vzhledem k tomu, že většinu 

svého života trávili v bezprostřední blízkosti svých nejbližších je toto přání zcela 

pochopitelné.  

Novým přínosem bylo zjištění, že všichni respondenti se shodli na tom, že jejich umístění 

do Domova, bylo rozhodnutí rodiny. Nikdo z nich si nebyl přesně vědom důvodů, které 

rodinu vedli k tomu, že se rozhodla je umístit do Domova.  

Z rozhovorů tedy vyplývá, co klienti v Domově pro osoby se zdravotním postižením 

postrádají nebo jsou jim tyto potřeby nedostatečně uspokojovány. Díky těmto závěrům, 

které mi přinesly poskytnuté výpovědi, bych navrhovala zaměstnancům Domova a vedení, 

zaměřit se zvýšení kontaktu s nejbližší rodinnou, motivovat k setkání a aktivněji 

zprostředkovávat návštěvy. Umožnit klientům střediska rozšíření dalších sociálních vazeb 

a celkově aktivně zkvalitňovat společenský život mimo Domov. Také by měl být více 

kladen důraz na podporu samostatnosti, protože všichni tito lidé žili ve svých domovech 

samostatněji, než je jim umožňováno v rámci řádu Domova pro osoby se zdravotním 

postižením Papírenská. To vše, by měli zajistit především zaměstnanci střediska 

s podporou vedení.   

Tato práce přináší další rozměr pohledu na životní příběhy jedinců s mentálním 

postižením, kteří žili značnou část svého života ve své rodině a nyní se oddělují a zůstávají 

v menším kontaktu. Přímé rozhovory nám umožňují alespoň z části proniknout do tak 

uzavřeného světa každého z nich a poskytuje nám další rozměr a pochopení některých 

jejich životních postojů. Díky tomu si můžeme i více ujasnit důvod určitého specifického 

jednání, které se vzhledem k neznalosti konkrétních okolností, mohlo dříve pro nás jevit, 

jako nepochopitelné.  
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