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ANOTACE
Předložená diplomová práce se zabývá kvalitou života osob s mentálním postižením
v období mladé dospělosti. V teoretické části zpracovávám témata „kdo je mladý
dospělý člověk s mentálním postižením" a „s jakými hlavními tématy se v tomto
životním období setkává". Věnuji se současným konceptům a přístupům ke kvalitě
života, některé z nich vybírám jako stěžejní pro svoji práci. Více pozornosti věnuji
jedné z osmi domén kvality života (dle Schalockova pojetí) - sebeurěení.
Výzkumná část pojednává o kvalitativním průzkumném šetření, které bylo prováděno
formou polostrukturovaných rozhovorů s lidmi s mentálním postižením a je zaměřeno
na dvě hlavní oblasti. První oblast se týká subjektivní spokojenosti s naplňováním jejich
nej důležitějších cílů, druhá oblast se zabývá rozhodováním a autonomií (dvěma
indikátory sebeurěení). Práce přináší informace o představách samostatného života
a o pracovním a partnerském životě osob s mentálním postižením. Cílem bylo zachytit
subjektivitu vnímání a nahlédnout individuální zkušenost respondentů.
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ANNOTATION
The thesis focuses on quality of life of persons with intellectual disability during the
period of young adulthood. In theoretical part I deal with the topics „who is a young
adult with intellectual disability" and „what issues does he/she face in this life stage".
I engage in contemporary concepts and approaches to quality of life and choose some of
them as crucial for my work. The primary focus is given to one of the eight domains of
quality of life (according Schalock's concept) - self-determination.
Empirical part deals with qualitative study that was carried out in the form of a semistructured interview with people with intellectual disability and that is focused on two
major areas. The first area refers to a subjective satisfaction with a fulfilment of
person's most important targets, the second area concerns with decision making and
autonomy (two indicators of self-determination). The work brings information about
notions of the independent (self-managed) life, the work-life and the partnership of
persons with intellectual disability. My aim was to notice a subjective sensation and
gain deeper insight into the individual experience of the respondents.
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ÚVOD
V každé společnosti se vedle zdravých a nepostižených, tzv. „normálních" občanů,
nachází i část populace, která se nějakým způsobem odlišuje od společenského průměru
- patří sem lidé s nejrůznějším postižením (smyslovým, mentálním, tělesným...). Lidé
s mentálním postižením tvoří v této části populace svým počtem jednu z největších
skupin (ne-li vůbec největší). v době, naštěstí již dávno minulé, byli tito lidé téměř
neznámí, jen málo o nich bylo slyšet a téměř vůbec nebyli vidět. Vzdělávali se jen
někteří (ti, co byli označeni za „vzdělavatelné"), pracovali jen „vyvolení z nejlepších",
ostatní

byli

„uklizeni" v ústavech

sociální

péče, neboť

nesplňovali

prototyp

socialistického člověka. Narození potomka s postižením znamenalo společenské stigma
a rodičům bylo často už v porodnici doporučeno, aby dítě svěřili do péče státu (ústavu).
Po revolučním roce 1989 se v této oblasti hodně změnilo, jak v legislativě, tak ve
společnosti. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že děti s mentálním postižením mají
právo na vzdělání, že je pro ně dobré žít svůj život v kruhu svých blízkých a věnovat se
svým koníčkům, prožívat přátelství a lásky, a podle svých možností a schopností
pracovat a podílet se na životě společnosti. Faktem je, že během svého života musí ony
samy (i jejich rodiny) překonat řadu překážet, které pramení z jejich handicapu
i z postojů majoritní společnosti, které se mění pomaleji než legislativní normy, k tomu,
aby tito lidé mohli usilovat o splnění svých přání, tužeb a cílů, potřebují vhodné
prostředí a podporu nebo pomoc.
Pokud jde o děti a mládež, bylo již mnoho vykonáno v oblasti vzdělávání, přípravy na
vykonávání zvoleného povolání aj. Jakmile se ale z dítěte stane dospělý, vynoří se zcela
nový okruh otázek: Kde bude bydlet? A s kým? Dokáže vůbec žít samostatně? Za
jakých podmínek bude pracovat? Jak mu pomoci navázat vhodné sociální vztahy? Bude
mít partnera nebo partnerku? A má vůbec žít v partnerském vztahu? Odpovědět na tyto
otázky můžeme jedině tehdy, budeme-li se ptát konkrétního člověka na jeho představy
a přání. Na žádnou z těchto otázek neexistuje jednoznačná odpověď. Jedině tehdy,
dáme-li si tu práci a zjistíme, po čem mladý člověk touží a čeho by rád dosáhl, můžeme
pomoci vytvořením podmínek ke splnění jeho cílů. Naše pomoc nebo podpora musí
vycházet ze znalosti konkrétních představ a konkrétní individuality, nemůžeme vytvořit
jednu verzi nebo model a chtít, aby vyhovoval všem.
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Pro zpracování této práce vycházím z odborné literatury, současné legislativy
a informací ze zdrojů dostupných na internetových stránkách. Citace budu zpracovávat
dle Metodických pokynů pro zpracování DP a závěrečných prací a Vzorů pro
bibliografický záznam použité literatury platné pro Vydavatelství Univerzity Karlovy
v Praze - Pedagogické fakulty (aktualizace březen 2003).
V teoretické části, která tvoří první tři kapitoly, rozpracovávám hlavní témata na
teoretické rovině. Nejprve charakterizuji vývojové období mladé dospělosti, kde
poukazuji na nejednotné vnímání odrážející se v různých periodizacích vývoje. Pro moji
práci nejsou až tak důležité formální hranice tohoto období, ale spíše jeho obsah.
Vymezuji proto témata dospělosti, na která se v průzkumném šetření zaměřuji. Pojem
mentální retardace popisuji především z perspektivy deficitního a ekologického
paradigmatu. Deficitní paradigma volím především proto, že je v našich zeměpisných
šířkách tradiční, ekologické proto, že představuje pojetí, ke kterému chceme dospět
nebo alespoň směřovat. Průnik oblastí (dospělost a mentální postižení) dává představu
o tom, kdo je mladý člověk s mentálním postižením, jaká hlavní životní témata se před
ním vynořují a s jakými problémy se potýká.
Samostatně se věnuji pojmu kvalita života, který je v poslední době hojně užíván
v mnoha souvislostech, a předpokládá se jeho explicitní znalost. Pojem však nemá
jednotné vymezení, což dokladuji na různých definicích a konceptech, z nichž si některé
volím jako stěžejní pro svoji práci. Přináším základní přehled přístupů ke kvalitě života
a metod jejího zkoumání. Nečiním si nárok na úplnost, neboť tato problematika je tak
obsáhlá, že by sama vydala na několik diplomových prací. Samostatnou část tvoří
kvalita života v kontextu mentálního postižení, kde se věnuji zejména specifikům jejího
zjišťování. Při zkoumání kvality života lidí s mentálním postižením jsem zvolila jednu
oblast (dle Schalockova pojetí), které jsem se chtěla věnovat podrobně, a sice
sebeurěení. Možný teoretický náhled na tuto doménu charakterizuji ve třetí kapitole.
Ve výzkumné části stanovuji hlavní a dílčí zkoumané otázky - cíle šetření. Za hlavní cíl
jsem stanovila zjistit, jaké je pojetí životních cílů u zvoleného vzorku, jaké cíle
a hodnoty pokládají lidé s mentálním postižením za významné, jak se jim daří tyto cíle
naplňovat a jak jsou spokojeni v oblastech, které označí jako nej důležitější pro svůj
život. Dílčí zkoumané otázky se týkají oblasti sebeurěení. Zde si kladu za úkol zjistit,
jak lidé s mentálním postižením vnímají svoje možnosti v oblasti rozhodování
a nezávislého života: jakou mají představu samostatného života a jestli disponují
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schopnostmi a dovednostmi, které jsou к samostatnému životu zapotřebí. Rovněž chci
zachytit oblasti, ve kterých je třeba podpory ze strany okolí. Metodologická východiska
jsem zahrnula do páté kapitoly. Stěžejním nástrojem je polostrukturovaný rozhovor,
který je doplněn použitím dotazníků kvality života (v ČR nestandardizovaných). Data
získaná v rozhovoru zpracovávám technikou otevřeného a axiálního kódování (Strauss;
Corbinová 1999). Průzkumné šetření má odkrývající povahu, vycházím výhradně
z perspektivy respondentů - ,jak se jim situace jeví". Neposuzuji, zda je jejich vnímání
situace objektivní, či zda nekoresponduje s realitou (pro mne je realitou a objektivní
výpovědí to, co říká respondent). Výsledky průzkumného šetření prezentuji v osmé
kapitole. Poslední kapitoly tvoří diskuze, v níž porovnávám některá svá zjištění
s výsledky mezinárodních výzkumů, a závěr, v závěru přináším odpovědi na výzkumné
otázky, hodnotím, zda se podařilo dosáhnout vytyčených cílů, a zamýšlím se nad
získanými zjištěními.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPĚLOSTI
1.1 Vývojové období mladé dospělosti
1.1.1

Vymezení pojmu dospělost

Vývojové období mladé dospělosti navazuje na předcházející období adolescence.
Samotný počátek tohoto období není zvláštně vymezen a celé období dospělosti je
příznačné tím, že se v něm nenacházejí výrazné mezníky, které by rozdělovaly
jednotlivé etapy, jako tomu bylo v dětství a dospívání. Za jakýsi mezník můžeme
v dospělosti v biologickém smyslu považovat menopauzu u žen a andropauzu u mužů.
V sociálně právním smyslu je jediným definovatelným mezníkem zletilost. Nicméně ani
její dosažení není pro společnost žádným zásadním signálem, který by měnil status
mladého člověka. Přestože obvykle nehovoříme o jasných předělech v dospělosti, je
velký rozdíl mezi myšlením, chováním a prožíváním člověka ve dvaceti, čtyřiceti nebo
šedesáti letech (Vágnerová 2007; Langmeier; Krejčířová 1998).
Biologická dospělost je vázána na úroveň fyzické zralosti, které je dosahováno již
v adolescenci (ukončení růstu, hormonální činnost aj.). Biologické faktory dospělosti
ale nejsou zvlášť podstatné pro status dospělosti jako celku. Proměna sexuality se stává
důležitým

aspektem

partnerského

vztahu

a významu

nabývá v dospělosti

tzv.

reprodukční složka, která v adolescenci neměla žádnou hodnotu (Vágnerová 2007).
Psychosociální vymezení dospělosti, které se týká individuace, osobnostního rozvoje,
mezilidských vztahů a dalších oblastí, není jednoznačně

lokalizováno, existují

interindividuální odlišnosti ve způsobu i časové linii. Říčan (2004, s.229) hovoří
o „velké rozmanitosti životních cest" různých lidí po dvacátém roce života jako
o „klikatých cestách a návratech" a dodává, že tato různost životních kroků je jedním
z možných důvodů, proč je období dospělosti věnováno méně zájmu ze strany vývojové
psychologie.
1.1.2

Členění období dospělosti

Období dospělosti jako celku je ve vývojové psychologii pojímáno různě. V zásadě lze
vyčlenit tři hlavní období: mladou, střední a pozdní dospělost. Langmeier a Krejčířová
(1998) rozdělují dospělost na časnou - zhruba od 20 do 25 let, kdy se odehrává přechod
mezi adolescencí a plnou dospělostí. Dalším obdobím je střední dospělost (asi do 45 let)
6

a pozdní dospělost (asi do 60 let), pak následuje období stáří. Švancara (1986) připisuje
mladé dospělosti období mezi dvaceti až třiceti (třiceti dvěma) lety, střední mezi třiceti
dvěma až čtyřiceti osmi lety a starší do šedesáti až šedesáti pěti let. Říčan (2004, s.229)
připisuje mladé dospělosti období mezi dvaceti a třiceti lety s přiléhavým názvem „zlatá
dvacátá léta". Dále člení vždy po deseti letech (třicátá léta 30 - 40 let, čtyřicátá léta 40 50 let, padesátá léta 50 - 60 let, život po šedesátce, stáří).
V zahraniční literatuře (Whitbourne; Weinstock 1983) jsou fáze dospělého věku
vymezeny takto: mladá dospělost od dvacátého roku života do třiceti, maximálně třiceti
pěti let, dále střední dospělost I. fáze, na jejímž konci se (zpravidla kolem 45 let)
objevuje krize středního věku (mid-life crisis) a střední dospělost II. fáze (po 45. roce
do stáří).
Jedním z prvních (ne-li vůbec první) autorů, kteří se věnovali vývoji člověka od
narození až do stáří, je u nás dobře známý a hojně citovaný Erikson (2002). Jeho přínos
tkví zejména v důrazu na vývojové změny v průběhu celého životního cyklu. Zvláštní
význam vidí Erikson v nalezení identity, která je nezbytným předpokladem získání
zralosti. Eriksonovo členění je následující: raná dospělost (20 až 25 let), střední
dospělost (26 až 64 let) a pozdní dospělost (65 až smrt) (Mikšík 2003).
Překvapivé členění období dospělosti přinesla Sheehyová (1999), která svůj zájem
věnuje výhradně období dospělosti a střednímu věku - tedy části, která je nejméně
zkoumaná vývojovými psychology. Její originální členění je: prozatímní dospělost (18
až 30 let), první dospělost (30 až 45 let) a druhá dospělost (45 až 85 let i více). Období
druhé dospělosti pak dělí na věk mistrovství (45 až 64 let) a věk celistvosti (65 až 85 let).
Sheehyová také upozorňuje na fakt, který je již delší dobu obecně známý, nicméně
v odborné literatuře méně reflektovaný - a sice, že všechna životní období se více či
méně posunula a tento posun se odráží mimo jiné v sebehodnocení a sebepojetí jedince.
Pro účely mé práce jsem zvolila věkové rozmezí 20 - 3 5 let, které odpovídá vymezení podle Whitbourne a Weinstock (1983).
Hlavní témata dospělosti
Časná dospělost je charakteristická upevněním identity dospělého, jsou již vybojovány
zápasy o identitu z předchozího období (Erikson 2002), dospělý ví, kdo je a čeho chce
dosáhnout. Dospělý člověk se identifikuje se svojí dospělou rolí. Oproti roli adolescenta
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vidí Vágnerová (2007) rozdíl ve větších právech a nárůstu povinností. Zároveň má
dospělá role větší sociální prestiž, protože její zvládnutí je náročnější, než role
předchozí. Autoři (Krejčířová; Langmeier 1998; Vágnerová 2007; Říčan 2006) se
v zásadě shodují, že dospělý člověk je dospělý především proto, že dospěl do stadia,
kdy dovede ovládat svoje emoce a jednání, je schopen vzdát se vlastního uspokojení,
pokud je to nutné, a dovede své potřeby podřídit sociálně významnějším hodnotám
a jednat s ohledem na jiné bytosti.
Jedním z podstatných kritérií dosažení dospělosti bývá udávána osobní zralost. Osobní
zralost je popisována různým počtem kritérií - např. schopnost vykonat každý den
nějakou práci bez nadměrné únavy, pociťovat užitečnost své práce, schopnost udržovat
přátelství, schopnost jednat s lidmi bez předsudků a s ohleduplností, spolehlivost,
otevřená mysl, zájem o předávání získaných dovedností mladším aj. (Langmeier;
Krejčířová 1998). Humanisticky zaměření autoři spatřují zralost v seberealizaci,
v rozvinutí a uskutečnění nej lepších osobních potencí - sebeaktualizace (Maslow 1970)
a v autenticitě akongruenci (Rogers 1998). Zvýše uvedených charakteristik je zřejmé,
že patrně žádný člověk nesplňuje nikdy v plné míře všechny požadavky.
Základním znakem zralosti je překonání rozporů dětství a dospívání. Zralý člověk by
měl být nezávislý na rodičích a zároveň by si k nim měl umět vytvořit kladný vztah.
Nepotřebuje demonstrovat vůči rodičům rovnocennou pozici a vymáhat si nezávislost,
protože už nezávislý je. Měl by umět najít hluboké pouto к partnerovi, s nímž se
rozhodl žít, a má být schopen navazovat a udržovat nové přátelské vztahy. Zralý člověk
by se neměl zmítat v nepřátelství vůči jiným lidem ani vůči sobě. Dalším obecným
znakem je přechod od studia к práci. Vykonávání zvolené profese je znak produktivní
orientace, která mimo jiné umožňuje vyvázat se z ekonomické závislosti na rodičích.
Zralý člověk neprojevuje příliš nízké ani přehnaně vysoké sebehodnocení. Je autentický,
neusiluje o to, aby se jevil tak, jak ho chtějí mít druzí (Langmeier; Krejčířová 1998).
Dospělost u osob s mentálním postižením je v mnohém komplikovanější, což je dáno
charakterem postižení i připraveností žít dospělý život. Tito lidé mají menší možnosti
uplatnit se na trhu práce a dosahují tudíž menších výdělků - to se negativně odráží
například v možnosti samostatně bydlet a nebýt závislý na rodičích nebo sourozencích.
Mohou vznikat i problémy s navazováním kontaktů, s hledáním vhodného partnera pro
život. K tomu, aby jedinci s postižením mohli plně zastávat dospělou roli, potřebují
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pomoc a podporu, která by v ideálním případě měla vycházet z individuálních potřeb
konkrétního člověka.
1.2
1.2.1

M e n t á l n í retardace
Užívané pojmosloví

Hlavním pojmem, který se v současné době užívá pro označení postižení v oblasti
intelektu a adaptace na vnější svět, je „mentální retardace" a „mentální postižení".
Někteří autoři (Švarcová 2006; Šiška 2005 aj.) používají tyto pojmy jako synonyma, jiní
pojmy chápou rozdílně - „mentální postižení" jako širší, zastřešující pojem a „mentální
retardaci" jako užší pojem (Vašek a kol. 1994). V této práci se přikláním к prvnímu
způsobu a užívám oba pojmy jako synonyma.
Sám o sobě je termín „mentální retardace" (dále také MR) odvozen z latinského mens je mysl, smýšlení, myšlenka a retardare - je zdržovat (Šenková 2002) a toto spojení je
volně překládáno jako „zpoždění duševního vývoje" (Valenta 2007). Přijetí tohoto
sousloví umožnilo nahrazení pojmů, které v průběhu času získaly negativní konotaci
(př. mongoloismus, debil, idiot, imbecil apod.). Švarcová (2006) upozorňuje, že pojem
mentální retardace překládaný jako zpoždění duševního vývoje může vyvolávat dojem,
že jde pouze o dočasné zaostávání či opožďování ve vývoji, které lze „dohnat". Mohli
bychom tedy chápat tento pojem do určité míry jako jazykový eufemismus. Naproti
tomu Šiška (2005) uvádí, že pojem mentální retardace není termín s neutrálním
obsahem, bez hodnotových

významů, ale ve své podstatě má diskreditující

a stigmatizující povahu, která působí na ty, kteří ho používají stejně jako na ty, ke
kterým se vztahuje. Rovněž naznačuje, že sami lidé s mentální retardací interpretují
svoje postižení spíše jako nemoc (a nemocný je čas od času každý) nikoli jako
většinová společnost - nezměnitelně (fatalisticky).
V některých zemích (USA, UK, Austrálie, Kanada aj.) se však již pojem mentální
retardace neužívá ve spojení s člověkem (z důvodu získání hanlivého obsahu), nejvýše
jako samostatně existující studovaný fenomén, a i v tomto smyslu je nahrazován pojmy
„intelektové postižení" - intellectual disability (v USA) nebo „obtíže ve vzdělávání" learning difficulties (v UK).1 Ke změně terminologie došlo zejména díky snahám
samotných lidí s postižením a jejich blízkých a hnutí sebeobhájců (Šiška 2005).

1
Stejným způsobem změnila svůj název i American Association on Mental Retardation (AAMR) na
Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD).
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American

V současné době se můžeme setkat s několika hlavními modely mentální retardace:
modelem

limitačním

(deficitním, medicínským), modelem

sociálním,

modelem

ekologickým (Šiška 2005; Lečbych 2005; Valenta 2007).
1.2.2

Deficitní model mentální retardace

Deficitní (nebo také limitační) model definuje mentální retardaci z hlediska obecného
intelektového fungování a nedostatečného adaptivního chování. V rámci tohoto modelu
znamená mentální retardace „formu zbrzděného nebo nedokončeného vývoje intelektu,
která je zvláště charakteristická zhoršením dovedností (schopností) projevujících se
v průběhu vývojových období. Tyto dovednosti přispívají ke všeobecné úrovni
inteligence, např. к vývoji kognitivních, řečových, motorických a sociálních dovedností.
Retardace se může projevit bez nebo s dalšími psychickými nebo fyzickými
onemocněními" (Dostupné na WWW: <http://www.who.int/en/>)
Mentální retardace se může vyskytnout s jakoukoli jinou duševní, tělesnou, smyslovou
poruchou anebo bez nich. Jedinci s mentální retardací mohou být postižení celou řadou
duševních poruch, jejichž prevalence je třikrát až čtyřikrát častější než v běžné
2
i r
populaci. Adaptivní chování je vždy narušeno, ale v chráněném sociálním prostředí
s dostupnou podporou nemusí být narušení u osob s lehkou mentální retardací nápadné
(Valenta 2007).
Deficitní model má dlouhou tradici, rozvíjí se již od počátku 20. století. Vychází ze
zjišťování intelektové úrovně měřené testem inteligence3 a posuzování adaptivního
chování vzhledem к prostředí, ve kterém jedinec žije. Hranice mentální retardace (IQ
pod 70 bodů) je vymezena arbitrárně.4 V deficitním modelu je mentální retardace
vymezena jedincem, poukazuje se zejména na jeho deficity (limity), omezení,
a zpomalení vzhledem к normě v určitém věku (Lečbych 2005; Šiška 2005). Postižení
je považováno za záležitost vysoké odbornosti a za tragédii pro daného jedince, který se
stává pacientem. Lékař stanovuje diagnózu, určuje a řídí léčbu. Pacient je lékaři
podřízený a stává se předmětem péče (Šiška 2005).
Např. jedinci s Downovým synromem mají vyšší riziko výskytu Alzheimerovy choroby, a to již před 50. rokem
života (MKN-10 1992). U těchto osob pak dochází ke zhoršení v oblasti řeči, paměti, sebeobslužných dovedností
a řešení problémů (Ainsworth; Baker 2004 in Černá a kol. 2008).
3
První nástroje к měření inteligence zkonstruovali Alfred Binet a Théodor Simon. Tyto škály byly užity za účelem
odlišení dětí, které nezvládaly požadavky běžné školy, a měly být proto přeřazeny do zvláštních škol nebo tříd. První
funkční testy inteligence se datují do let 1908 a 1911 a již tyto revize byly normované a validizované. Pojem
„inteligenční kvocient" (IQ) zavedl do psychologie a psychometrie William Stern v roce 1912 a tento pojem
znamenal poměr vyjadřující relativní stupeň zaostalosti nebo náskoku dítěte (Hunt 2000).
4
Dvě směrodatné odchylky od průměru 100 dle Wechslerových inteligenčních testů.
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Podle nejnovější revize Mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize), která platí od roku
1992, je mentální retardace členěna do šesti základních kategorií: lehká MR, středně
těžká MR, těžká MR, hluboká MR, jiná MR a nespecifikovaná MR. Důležité je, že
i deficitní model připouští, že intelektové schopnosti i sociální adaptace se mohou
v průběhu času měnit a mohou se zlepšit jako výsledek tréninku a rehabilitace.
Diagnóza by měla být vždy založena na stávající úrovni funkcí (Dostupné na WWW:
<http : //www. who. int/>).
1.2.2.1

Lehká mentální retardace - deficitní paradigma

Ve své práci jsem se zaměřila na zkoumání kvality života osob s lehkou mentální
retardací v období mladé dospělosti a výzkumné metody /testy i rozhovor/ jsou voleny
s ohledem na tento záměr. Proto nyní charakterizuji pouze tuto skupinu a ostatní stupně
mentální retardace (střední, těžká, hluboká, jiná, nespecifikovaná MR) s ohledem na
účel práce nepopisuji. V české odborné literatuře (Valenta 2007; Švarcová 2006;
Vágnerová 2004) jsou osoby s lehkou mentální retardací charakterizovány takto:
Přibližný inteligenční kvocient se pohybuje v rozmezí 50 až 69 dle Wechslerovy škály5,
v dospělosti dosahují tito jedinci mentálního věku 9 až 12 let. Jejich myšlení bývá
stereotypnější, méně pružné, se slabou schopností abstrakce a logického usuzování.
Mechanická paměť a vizuálně motorické dovednosti mohou být na dobré úrovni.
V sociokulturním kontextu, kde se klade malý důraz na teoretické znalosti, nemusí
lehký stupeň mentální retardace působit žádné vážnější problémy. Většina klientů je
plně

nezávislá v sebeobsluze

a je

schopna vykonávat jednoduchá

zaměstnání.

V sociálně nenáročném prostředí se tito jedinci mohou pohybovat bez omezení
a problémů. Problémy může činit větší důvěřivost a sugestibilnost, která může vést
к jejich využívání nebo zneužívání. Pomoc a podporu potřebují hlavně v nových nebo
složitějších životních situacích (např. hledání zaměstnání). Většina lidí s lehkou
mentální retardací si své postižení v nějaké míře uvědomuje a vnitřně je zpracovává
(Vágnerová 2004; Krejčířová 2006; Švarcová 2006; Valenta 2007; MKN-10 2006).
1.2.2.2 Problematika diagnostiky
Lehká mentální retardace bývá stanovena často v předškolním věku nebo až po nástupu
do školy. Müller (2001) uvádí několik důvodů, proč tomu tak může být:
5

Dle Wechslerových testů (WISC-Ill nebo WAIS-R), které jsou konstruovány na průměr 100 a směrodatnou
odchylku 15. Existují i testy IQ s jinými parametry.
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•

dítě je somaticky zdravé,

•

je dobře vyvinuté v hrubé motorice,

•

po formální stránce nemívá opožděnou řeč a

•

může mít poměrně dobře vyvinutou mechanickou paměť.

Z těchto důvodů může unikat pozornosti rodičů i okolí.
Diagnostika mentální retardace by měla být vždy výsledkem týmové spolupráce (nikdy
ne dílem jednoho, byť zkušeného odborníka). Zdravotní a vývojové faktory jsou
v kompetenci pediatra a odborných lékařů. Psychologická a pedagogicko-psychologická
diagnostika

se

provádí

v pedagogicko-psychologických

poradnách

a speciálně

pedagogických centrech - podílí se na ní psycholog, speciální pedagog a sociální
pracovník. Dlouhodobá diagnostika, která vychází z pozorování dítěte v běžných
situacích, probíhá ve školním prostředí a podílí se na ní mimo jiné i učitel. V neposlední
řadě jsou do celého procesu zapojeni i rodiče dítěte nebo jiné blízké osoby. Diagnostika
mentální retardace je nebo by alespoň měla být východiskem pro intervenci.
Každá testová situace mapuje pouze „aktuální výkon". Z tohoto hlediska je nezbytné
testovat longitudinálně, aby diagnóza nebyla ovlivněna aktuálním stavem (Valenta
2007). Snížená úroveň adaptačních schopností se nutně odrazí na výkonech: děti budou
pravděpodobně reagovat jako mladší, může jim chybět dostatečná výkonová motivace,
mohou být inhibované nebo naopak extrémně neklidné, dlouho může přetrvávat
separační úzkost (Krejčířová 2006; Švarcová 2006).
Pokud jde o spolehlivost použitých nástrojů (zejména testů inteligence), je v ČR
dlouholetý problém ohledně standardizací a norem (např. neexistují normy na romskou
populaci). Dalším problémem je, že téměř všechny dostupné testové baterie dobře
rozlišují kolem průměru, ale již hůře v podprůměru a v oblasti snížených schopností.
Některé baterie užívané pro běžnou populaci nejsou pro osoby s mentálním postižením
vhodné. Provedení standardizovaných testových baterií (se standardním postupem) by
mělo být samozřejmostí, není vhodné, aby docházelo ke krácení, vynechávání některých
částí apod. Švarcová (2006) poukazuje na to, že měření úrovně rozumových schopností
konkrétního člověka je vždy v lepším případě velmi hrubý proces, který se stává ještě
méně přesným, pokud jde o děti s vývojovými nedostatky. Vzhledem ke specifickým
zvláštnostem dětí s mentální retardací (a zejména pokud má dítě obtíže v komunikaci)
není často možné užívat běžné vyšetřovací metody - respektive dosažené výsledky
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nemusí být spolehlivé, takže představy o úrovni jejich rozumových schopností mohou
být zkreslené (Švarcová 2006). Kromě podrobné anamnézy a testových baterií se
doporučuje vycházet z pozorování volné a řízené hry (Krejčířová 2006).
V českých podmínkách je testování většinou „průřezové", postihuje současnou
vývojovou úroveň, zachycuje aktuální stav. Pro jedince s MR by však bylo vhodnější
testování „dynamické", které by zjišťovalo např. jaká je kapacita učit se, kterých
smyslových modalit při učení jedinec nejlépe využívá, co jej nejvíce motivuje
(Krejčířová 2006). Aby bylo možné vypracovat plán rehabilitace (výukový nebo
stimulační plán), je třeba postihnout také způsob navazování sociálních vztahů,
preferovaný styl zvládání náročných situací, sebepojetí dítěte. Je nutné zhodnotit kvalitu
percepčních schopností (přijímání a zpracování podnětů), expresivní dovednosti (kvalita
a rychlost pohybů, síla, vytrvalost, koordinace, úroveň komunikace), úroveň mentálního
zpracování (profil paměťových schopností, řešení problémů) a tzv. exekutivní funkce
(pozornost, impulzivita, flexibilita myšlení) (Krejčířová 2006). Bez důkladného
vyšetření není možné dítěti kvalifikovaně pomoci.
I v dospělosti může člověk s mentální retardací rozvíjet své schopnosti a učit se novým
činnostem, a to zejména díky cíleným stimulačním programům. Pro jeho život nemají
prvořadý význam

analytické

schopnosti (zjišťované v testech inteligence),

ale

především tvůrčí a praktické aspekty (tzv. emocionální inteligence) (Valenta 2007).
Klíčový a určující význam v praktickém životě v dospělosti mají schopnosti a zájmy
jedince, nikoli jeho deficity (Šiška 2005).
1.2.3

Sociální model mentální retardace

Sociální model mentální retardace (oproti předchozímu) vystupuje z jiné pozice z holismu. Vyzvedává celostnost jako nové paradigma - poukazuje, že to není výlučně
tělesné, smyslové nebo mentální postižení, které člověka zneschopňuje, oslabuje
a znevýhodňuje. Naopak - postižení je důsledkem strukturálních handicapujících vlivů
ze strany společnosti, jejíž směr určuje schopnost, výkonnost, způsobilost, výkon,
normalitu (Šiška 2005).
Sociální model vytváří služby, které přispívají к odstraňování sociálních bariér. Šiška
(2005) cituje Olivera (1990)6, který poukazuje na to, že i člověk s postižením může
prožívat spokojený život jako lidé bez postižení, pokud není poskytovaný servis
6

Oliver, M. The Politics of Disablement. London : Mcmillan, 1990.
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zaměřený výlučně na rehabilitaci, reedukaci a kompenzaci jeho handicapu, ale zabývá
se odstraňováním segregujících a diskvalifíkujících bariér ve vnějším světě. Dochází tak
к eliminaci nerovnoprávnosti a zpřístupnění prostředí do té doby „vyhrazeného pro
nepostižené" i lidem s postižením.
Sociální model postižení předkládá vnější faktory, které působí na člověka a činí ho
oslabeným a znevýhodněným:
•

architektonické bariéry,

•

mýty a předsudky společnosti, postoje к postiženým,

•

protektivní rodina,

•

nedostatek pracovních příležitostí,

•

nesrozumitelné / málo srozumitelné informace,

•

omezený přístup ke vzdělávání,

•

nedostatečná ekonomická nezávislost,

•

nálepkování,

•

izolace / segregace (např. v bydlení),

•

strach,

•

slabá antidiskriminační legislativa,

•

charitativní image osob s postižením (Šiška 2005).

Sociální model postižení umožňuje vnímat jedince s postižením nikoli jako individuální
oběť životního osudu, ale spíše jako kolektivní oběť diskriminující společnosti. Místo
aktivit zaměřených výlučně na jedince s postižením se pak snaží o zmírňování
sociálního útlaku a poskytování příležitostí a podmínek к přispívání do společného
světa (Šiška 2005).
1.2.4

Ekologický model mentální retardace

Ekologický model mentální retardace prosazuje American Association on Intellectual
and Developmental Disabilities (dále jen AAIDD, bývalá AAMR). Pojem „ekologický"
odkazuje к prostředí, ve kterém jedinec žije a které je zároveň jedním z pilířů, na kterém
je model postaven.
AAIDD je nej větší a nej starší interdisciplinární organizací, která působí v oblasti
problematiky mentální retardace. Byla založena již v roce 1876 a sdružuje profesionály,
kteří se zabývají fenoménem mentální retardace a příbuzných vývojových poruch.
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V návaznosti na nové informace, změny v klinické praxi a vědecké objevy tato
organizace zakládá a reviduje definice mentální retardace (od roku 1908 se tak stalo již
desetkrát). Nejnovější definice pochází z roku 2002 a připravuje se vydání dalšího
klasifikačního

manuálu

v

roce

2010/2011

(Dostupné

z

WWW:

<http://www.aaidd.org>).
AAIDD nahrazuje pojem mentální retardace termínem intelektové postižení (disability =
neschopnost,

nedostačivost,

nepružnost),

které je charakterizováno

„závažnými

omezeními ve dvou oblastech:
(1) ve funkci intelektu a
(2) v adaptivním chování.
Omezení

se odráží v oblasti pojmových, sociálních, praktických a adaptivních

dovedností. Toto postižení vzniká před osmnáctým rokem věku" (2002; vlastní překlad;
Dostupné z WWW: <http://www.aaidd.org>).
Pojem intelektové postižení7 je preferován před pojmem mentální retardace, který byl
užívaným v minulosti, a vztahuje se ke stejné populační skupině - týká se typu, úrovně,
trvání, potřeb, služeb a podpory. Při užívání pojmu je třeba brát vždy v potaz
individuální plán podpory, který vychází z konceptu podpory.
Pojem neschopnost - postižení (nezpúsobilost, disability) se vztahuje к osobním
omezením, ke hranicím, které znamenají významnou nevýhodu pro jedince v jeho
fungování ve společnosti. Tato neschopnost by měla vždy zvažovat kontext prostředí
jedince a osobnostní faktory a také by měla brát v úvahu potřebu individuální podpory
(Dostupné z WWW: <http://www.aaidd.org>).
o

Ekologický model je postaven na třech pilířích:
•

Kompetence (capabilities) - představují schopnosti a dovednosti, kterými člověk
disponuje. Je důležité dobře popsat, co jedinec umí a dokáže, a zejména jaké
jsou možnosti jeho dalšího rozvoje. Silné stránky jedince mohou nastínit
možnosti rozvoje ve vztahu к ostatním dvěma pilířům.

•

Prostředí (environment) - znamená podmínky, ve kterých člověk s mentální
retardací bude žít, učit se, pracovat, setkávat se s ostatními lidmi. Prostředí vždy
souvisí s vývojovým obdobím, v dětském a adolescentním věku hraje velkou

7

Ve své práci používám i nadále pojem mentální retardace nebo mentální postižení, neboť je zakotven
v naší legislativě i praxi.
8
Lečbych (2005) zvažuje ještě čtvrtou komponentu - čas, dobu, po kterou je podpora poskytována.
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roli škola a rodina, u dospělých kromě rodiny dále práce

(pracoviště),

volnoěasové aktivity a zvolený okruh přátel.
•

Fungování (functioning) - je definováno jako stupeň podpory, kterou jedinec
potřebuje, aby mohl úspěšně zvládat život v daném prostředí. Stupeň podpory se
mění v závislosti na kompetencích a prostředích - např. při změně zaměstnání
nebo bydlení bude jedinec potřebovat podporu ve vyšší intenzitě nebo frekvenci,
po zapracování / zabydlení potřeba podpory opět poklesne.

(Dostupné na WWW: <http://www.aamr.org>; Lečbych 2005; Valenta 2007)
V ekologickém modelu není mentální retardace absolutním znakem, ale je dána
dynamickou interakcí mezi jedincem a prostředím, ve kterém se tento jedinec pohybuje
(Lečbych 2005). „Mentální retardace není neměnný stav nebo trvalý předpoklad, ani
vlastnost nebo rys, který někdo má nebo nemá. Spíše jako jedinci fungujeme v interakci
s našimi silnými stránkami a omezeními, příležitostmi, které máme, a množstvím
a efektivitou individuální podpory, kterou získáme (Schalock 2005, Dostupné z WWW:
<http://www.aaidd.org>).
1.2.4.1 Koncept inteligence v pojetí ekologického modelu
Pojem inteligence odkazuje к obecné mentální kapacitě. Zahrnuje schopnost usuzovat,
plánovat, řešit problémy, myslet abstraktně, porozumět složitým myšlenkám, rychle se
učit a učit se ze zkušenosti. Inteligence je reprezentována (byť
inteligenčním

kvocientem

-

nedokonale)

tedy skórem získaným ze standardizovaných testů

administrovaných zkušeným profesionálem. S ohledem na inteligenční kritéria pro
diagnózu „intelektové postižení" jsou za omezení v intelektové kapacitě obecně
považována skóre přibližně kolem 70 a níže, přičemž tato skóre vždy musí být
zvažována

na

základě

standardní

chyby

měření,

přiměřenosti

a konzistence

s administrativními směrnicemi.9 Je důležité mít stále na paměti, že IQ skór je pouze
jedním z kritérií: významná omezení v dovednostech adaptivního chování a patrnost
toho, že postižení bylo přítomno před osmnáctým rokem života, jsou další dvě kritéria
rozhodující

pro

stanovení

mentální

retardace

(Dostupné

z WWW:

<http://www.aaidd.org>).

9

Jelikož standardní chyba je u většiny IQ testů přibližně 5, strop může vystoupit na 75. Toto reprezentuje
skór přibližně dvě směrodatné odchylky pod průměrem s úvahou na standardní chybu měření.
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1.2.4.2 Koncept adaptivního chování
Adaptivní chování reprezentuje pojmové, sociální a praktické dovednosti, které si lidé
osvojují, aby byli schopni fungovat v každodenním životě. Pokud je člověk v těchto
dovednostech omezen, je tím negativně ovlivněn jeho běžný život a schopnost reagovat
na

konkrétní

situace

nebo

se

adaptovat

na

prostředí

(Dostupné

z WWW:

<http://www.aaidd.org>).
Omezení v adaptivním chování lze určit užitím standardizovaných testů. V těchto
standardních měřeních jsou významná omezení v adaptivním chování definována jako
výkon, který je alespoň dvě směrodatné odchylky pod průměrem a to buď (a) u jedné ze
tří oblastí adaptivního chování (pojmové, sociální, praktické dovednosti) nebo
(b) u celkového

skóre

tří

standardizovaných

měření

pojmových,

sociálních

a praktických dovedností (Dostupné z WWW: <http://www.aaidd.org>).
Některé příklady dovedností adaptivního chování (dle AAIDD):
•

Pojmové dovednosti: porozumění řeči a vyjadřování (receptivní a expresivní
složka), čtení a psaní, koncept peněz, soběstačnost;

•

Sociální

dovednosti:

zodpovědnost,

sebeúcta,

důvěřivost

(ve

smyslu

lehkověrnosti, pravděpodobnost být oklamán, manipulován), naivita, dodržování
pravidel, zvyklostí, společenských norem, dodržování zákonů, vyhýbání se
šikanování a diskriminaci;
•

Praktické dovednosti: osobní aktivity běžného života jako je jídlo, oblékání,
pohyblivost, sebeobslužnost na toaletě; zvládání denních činností jako příprava
jídel, užívání léků, používání telefonu, zacházení s penězi, užívání dopravy,
zvládání běžných domácích prací, udržování bezpečného prostření, dovednosti
vztahující se к zaměstnání.

1.2.4.3 Koncept podpory
Podporou jsou v ekologickém modelu myšleny zdroje a strategie nutné ke zlepšení
rozvoje, vzdělání, zájmů a osobní duševní pohody osob s mentální retardací. Podporu
může poskytovat rodič, přítel, učitel, psycholog, lékař nebo jakákoli vhodná osoba nebo
agentura (společnost) (Dostupné z WWW: <http://www.aaidd.org>).
Koncept podpory (dále také „systém podpory" nebo „přístup orientovaný na podporu")
byl vytvořen na počátku 90. let a přinesl revoluci do způsobu

přípravných

a vzdělávacích služeb, které jsou osobám s mentálním postižením poskytovány. Systém
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podpory byl novým aspektem v manuálu AAIDD již v roce 1992. V roce 2002 se
rozšířil a zkvalitnil, aby reflektoval významný posun a vývoj v této oblasti za
posledních 10 let. Filozofie systému je postavena na odklonu od dosavadního
zařazování jedinců do dřívějších diagnostických kategorií a nabízení existujících forem
služeb a péče. Místo toho tento přístup hodnotí specifické potřeby jedince a navrhuje
strategie a služby, které mají co nejvíce rozvinout jeho individuální potenciál.
Přístup orientovaný na podporu uznává, že individuální potřeby a životní situace jedince
se mohou měnit v průběhu času a v různých životních fázích. Poskytování podpory
zlepšuje fungování jedince v běžném životě, podporuje sebeurěení, zlepšuje pocit
osobní pohody a zlepšuje kvalitu života. Podpora umožňuje zlepšení v řadě oblastí:
vzdělávání, zaměstnání, trávení volného času a oblast životních podmínek. Dochází také
к většímu zapojení osob s mentální retardací do společnosti.
V roce 2004 vydala AAIDD manuál „Supports Intensity Scale" (Škála intenzity
podpory)10, který slouží к diagnostikování

míry podpory jedinců

s mentálním

postižením. Manuál nevychází ze strukturování mentální retardace podle klasických
stupňů (tj. podle výše IQ), ale podle míry podpory, kterou vyžaduje konkrétní klient
v konkrétním prostředí pro konkrétní činnost (Valenta 2007). Rozlišují se 4 základní
stupně podpory: občasná, omezená, rozsáhlá a pervazivní. V potaz se berou kompetence
klienta, charakteristiky prostředí a míra potřebné podpory.
Občasná (intermittent) - (přerušovaná, nesouvislá) podpora je poskytována na
epizodické bázi, podle potřeby jedince. Jedinec nepotřebuje podporu vždy nebo
potřebuje krátkodobou podporu pouze v obdobích přechodných fází (např. při
ztrátě zaměstnání, akutních zdravotních problémech). Občasná podpora může
mít velkou nebo malou intenzitu.
Omezená (limited) - podpora v několika oblastech na pravidelné bázi po krátké
časové období - čas poskytování podpory je sice omezený, ale nejedná se
o občasnou nesouvislou podporu. Tento typ podpory může vyžadovat méně
lidských zdrojů a méně nákladů než další úrovně podpory (např. časově
omezený zácvik v zaměstnání nebo podpora v přechodu mezi školou a obdobím
dospělosti).

10

SIS byla vytvořena skupinou odborníků působících v AAIDD: James R. Thompson; Brian R. Bryant; Edward M.
Campbell; Ellis M. (Pat) Craig; Carolyn Hughes; David A. Rotholz; Robert L. Schalock; Wayne P. Silverman; Marc
J. Tassé; Michael L. Wehmeyer (Dostupné na WWW: <http://www.siswebsite.org/index.ww>).
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Rozsáhlá (extensive) — podpora trvající a pravidelná (např. denní) v některých
prostředích (v práci, doma) a časově neomezená (např. dlouhodobá podpora
v zaměstnání a dlouhodobá podpora v domácnosti).
Pervazivní (pervasive) - stálá podpora, charakterizovaná vysokou intenzitou
a nepřetržitostí. Podpora je poskytována v několika prostředích a svou povahou
je životně důležitá. Pervazivní podpora vyžaduje více lidských zdrojů než
předcházející typy (Stark; Faulkner 1996, volně podle Lucasson et al. 1992).
Škála intenzity podpory (dále jen „škála" nebo SIS) mapuje požadavky podpory v 57
životních aktivitách a 28 behaviorálních a lékařských oblastech. Ohodnocení se provádí
prostřednictvím rozhovoru s klientem a s jeho blízkými osobami (tzv. proxies). Oblasti,
které škála mapuje, jsou následující: domácí život, společenský život, celoživotní
vzdělávání,

zaměstnání,

zdraví

a bezpečnost,

sociální

aktivity,

ochrana

a sebeobhajování. SIS hodnotí každou aktivitu z hlediska frekvence podpory (žádná,
alespoň jednou měsíčně...), množství podpory (žádná, méně než 30 minut...) а typu
podpory

(monitorování, verbální projev...). Na závěr stanovuje úroveň intenzity

podpory, která je založena na indexu celkové potřeby podpory (Dostupné na WWW:
<http://www.siswebsite.org/index.ww>).
Tradičně

byla

úroveň

osobního

fungování

měřena

dovednostmi

nebo

spíše

individuálními nedostatky, pozornost se soustřeďovala na to, co klient nezvládne,
neumí, nedokáže. SIS znamená výrazný posun v chápání, neboť se zaměřuje na potřeby.
Škála hodnotí praktickou podporu, která je nutná k tomu, aby tito lidé žili nezávislý
život (Dostupné na WWW: <http://www.siswebsite.org/index.ww>)
Stupně podpory nemusí korespondovat s klasifikací mentální retardace podle deficitního
modelu, ale mohou se měnit vzhledem к prostředí, ve kterém se člověk s MR nachází
(Lečbych 2005). Výhodou tohoto modelu je - kromě integračních tendencí - zejména
to, že zdůrazňuje interakční povahu mentální retardace mezi jedincem a prostředím.
Předmětem úvah pak není to, jestli tito lidé vzhledem ke svým možnostem a intelektu
něco mohou nebo nemohou, zda na něco mají či nemají právo, ale za jakých podmínek
a v jakém prostředí mohou své možnosti naplnit, jakou podporu a jak dlouho ji bude
nutné poskytovat.
AAIDD doporučuje, aby individuální potřeba podpory byla analyzovaná alespoň
v devíti klíčových oblastech, jako je: vývoj člověka, učení a vzdělávání, domácí život,
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život ve společnosti, zaměstnání, zdraví a bezpečnost, chování, sociální oblast a oblast
lidských práv a sebeprosazování. Tabulka č. 1 ukazuje oblasti podpory a příklady
podpůrných

aktivit

(volně

dle

AAIDD

2004;

Dostupné

na

WWW:

<http://www.aaidd.org>).
Tabulka č. 1 - Příklady oblastí podpory a podpůrných aktivit
Aktivity podporující lidský rozvoj

poskytování příležitostí к fyzickému rozvoji zahrnující koordinaci
ruka - oko, dovednosti jemné a hrubé motoriky
poskytování příležitostí ke kognitivnímu vývoji - např. používání
slov a obrázků reprezentujících svět a logické úvahy
o konkrétních událostech

Edukativní aktivity

aktivity zprostředkující sociální a emoční vývoj napomáhající
důvěře, autonomii a iniciativě
interakce mezi instruktory, učiteli, vrstevníky, kamarády
podílení se na rozhodování ohledně výcviku (školení, kurzu)
a ostatních vzdělávacích aktivitách
učení se a užívání strategií řešení problémů
učení se a užívání akademických dovedností: čtení symbolů,
značek, počítání peněz atd.

Aktivity každodenního života

učení se a užívání dovedností týkajících se sebeurěení
užívání koupelny, toalety, koupání a péče o osobní hygienu
a vzhled
praní prádla a péče o oblečení, oblékání
příprava jídla a stolování
práce v domácnosti a uklízení
užívání přístrojů a technologií v domácnosti

Aktivity společenského života

účast na volnočasových aktivitách mimo domov
používání dopravy
účast na rekreačních a volnočasových aktivitách
návštěvy přátel a rodiny
nakupování a placení zboží
interakce s okolím

Aktivity týkající se zaměstnání

užívání veřejných budov
učení se a užívání specifických pracovních dovedností
interakce se spolupracovníky a supervizory
rychlé a kvalitní plnění úkolů spojených s prací
zvládání změny pracovních úkolů
přístupnost a dosažitelnost krizové intervenci a asistenci

Aktivity týkající se zdraví a
bezpečnosti

přístupnost a dosažitelnost terapeutickým službám
vyhýbání se zdravotním a bezpečnostním rizikům, užívání léků
komunikace s poskytovateli zdravotní péče
dodržování vyvážené stravy
udržování fyzického zdraví
udržování duševního zdraví a emoční pohody

Behaviorální aktivity

učení se specifickým dovednostem nebo chování
učení se správnému rozhodování
včlenění osobních preferencí do denních aktivit
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dodržování sociálně žádoucího chování na veřejnosti
Sociální aktivity

kontrola vzteku a agresivity
společenský život v rodině i mimo rodinu
účast na rekreačních a volnočasových aktivitách
vhodné rozhodování v sexuální oblasti
společenský život mimo rodinu
navazování a udržování přátelství
komunikace s ostatními ohledně osobních potřeb
angažovanost v láskyplných a intimních vztazích

Aktivity týkající se ochrany a
(sebe)prosazování

dokázat zastat se sebe i ostatních, ochrana před zneužíváním
zacházení s vlastními penězi
uplatňování zákonných práv a odpovědností
účast na sebeobhajovacích aktivitách (organizacích)
užívání bankovních služeb a hotových peněz

Pokud se přikloníme к ekologickému modelu MR, zjistíme, že člověk s MR se může
hodnotně podílet na široké paletě lidských činností s ostatními lidmi. Zjistíme také, že
řada věcí, které dělat nemůže, nemá souvislost ani tak s omezeními intelektu nebo
adaptivním chováním, ale s tím, že mu nedokážeme vytvořit vhodné prostředí, ve
kterém by své možnosti mohl realizovat nebo mu nedokážeme poskytnout takovou
podporu, kterou к realizaci svých záměrů potřebuje (Lečbych 2005).

1.3 Dospělost u osob s mentálním postižením
V kontextu mladé dospělosti osob s mentálním postižením se budu podrobněji věnovat
těmto oblastem: ( 1 ) osamostatnění od rodiny a bydlení, (2) práce a profesní uplatnění
a (3) partnerství (manželství). Tyto oblasti volím s ohledem na zvolený populační
vzorek a hlavní téma práce. Všechny tyto oblasti mají vliv na kvalitu života obecně (viz
kapitola 2). Zároveň jsou tyto oblasti klíčové pro osoby s mentálním postižením v tom
smyslu, že jejich dosažení nebo úsilí o jejich dosažení je vnímáno jako přibližování se
běžnému způsobu života nepostižené části populace. Jejich dosažení napomáhá
začlenění do (většinové) společnosti.
1.3.1

Osamostatnění od rodiny

Na počátku dospělosti je třeba nastavit nové pojetí komunikace, nové role, nové
zodpovědnosti. Je pravdou, že děti zůstávají pro svoje rodiče stále dětmi, i když jsou již
dávno dospělí, a rodiče mají často tendenci jim „mluvit do života" a ovlivňovat jejich
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rozhodnutí. Tento fakt je dán historicky a kontextuálně, je možné se proti němu bouřit,
ale nic tím nezměníme."
Nezávislý způsob života, který je jedním ze znaků dospělé existence, se prosazuje
obtížněji bez možnosti samostatného bydlení. Problematika samostatného bydlení se
přitom týká nejen lidí s postižením, ale i nepostižených. I když dospělí mladí lidé bydlí
se svými rodiči v jedné bytové jednotce (ať již se jedná o dům nebo byt) a uhrazují svůj
díl nákladů na provoz domácnosti, na jídlo aj., stejně je prosazování nezávislého stylu
života obtížnější a často vznikají rozepře např. ohledně pociťované kontroly nebo
způsobu trávení volného času.
U lidí s mentálním postižením je situace osamostatnění komplikovanější, neboť mohou
jen stěží „rebelovat" a postavit se „na vlastní nohy" třeba i proti vůli rodičů, protože
к nezávislému životu potřebují pomoc ze strany okolí, a často právě ze strany rodičů.
Velmi záleží na tom, jestli je mladý člověk na cestě к samostatnosti podporován. Pokud
není, jeho vymanění se z pout rodiny bude o to těžší, ne-li přímo nemožné. Způsob
bydlení hraje v osamostatňování se velkou roli. Z podstaty samotné věci vyplývá, že
v našem životním fungování a v našich rozhodnutích jsme nejvíce ovlivněni právě těmi,
kteří jsou nám nej blíže a jsou s námi v denním styku - rodiči a sourozenci, v případě
bydlení ve skupině spolubydlícími atd.
Vágnerová (2004) uvádí důvody, které mohou osamostatnění od rodiny zkomplikovat
nebo způsobit, že osamostatnění se může stát i nedosažitelným:
•

Absence potřeby samostatného života: někteří jedinci nemusí mít potřebu
samostatného života, protože se cítí silně vázáni к původní rodině, která jim
poskytuje zázemí a útočiště před světem;

•

Obavy ze zvládání samostatného života: jiní potřebu žít samostatně mají, ale
zároveň mohou mít obavy, jestli zvládnou vše, co se samostatnou existencí
souvisí;

•

Rodinná konstelace (role): velmi záleží na tom, v j aké pozici se takový člověk
nachází - nejméně výhodná je pozice „závislého dítěte", za kterého rozhodují
jiní - to má destruktivní vliv na sebehodnocení a sebevědomí (Vágnerová 2004).

11

Např. ještě v nedávné době platilo, že dospělá mladá žena začala vést svůj „samostatný" dospělý život
až tehdy, když se vdala a odešla z otcovského domu do domu manželova. Pak teprve nad ní rodiče ztratili
„moc" a ona mohla projevit „svobodu" rozhodování...
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Může docházet k tomu, že si mladý člověk nevěří, že by samostatný život mohl
zvládnout sám (byť s pomocí), přičemž je v tomto názoru ještě utvrzován okolím.
Rodiče, kteří se příliš starají (hyperprotektivní styl výchovy), nepodporují soběstačnost
svého potomka, nevedou ho k tomu, aby se naučil vše, со к samostatné existenci
potřebuje, prokazují svému dítěti „medvědí službu" - to platí nejen pro jedince
s mentálním postižením, ale i pro intaktní populaci.
Šiška (2005) cituje Parmentra12 (1986), podle kterého potřebují podporu ve vytváření
kvalitativně nových vztahů nejen dospívající a mladí dospělí s mentálním postižením,
ale také jejich rodiče. Myšlenka, že jejich dítě potřebuje žít mimo domov pro ně může
být velmi bolestivá. Šiška doplňuje, že negativní roli v tomto přechodu u nás sehrává
nedostatek podpůrných komunitních služeb mimo ústavní péči, nepřipravenost
a neochota zřizovat a podporovat chráněné bydlení, které představuje reálnou možnost
osamostatnění.

Chráněné bydlení je nejen forma bydlení, kde žije několik osob s mentálním
postižením s asistencí, ale také komplex služeb, které se v souvislosti s bydlením
poskytují. Jedná se o:
•

ubytování,

•

pomoc při zajištění chodu domácnosti,

•

kontakt se společenským prostředím -

pomoc s navázáním, udržováním

a rozvojem sociálních kontaktů,
•

obecné

poradenství

-

poskytování

základních

informací

o právech

a povinnostech občanů, jejich nárocích vyplývajících z právního systému a
o dostupných službách,
•

pomoc při prosazování práv a zájmů (Jelínková 2001 in Pipeková 2006).

Klienti se postupně učí zvládat nároky vlastní domácnosti a stávají se nezávislými.
Hlavní zásadou tohoto bydlení je dát obyvatelům služby a podporu, jaké potřebují - ne
více, ne méně. Tato nejmodernější forma sociální péče se nejvíce blíží běžnému
způsobu života. Jedná se o dlouhodobou nebo i trvalou službu na bázi individuálních
potřeb, která umožňuje v maximální míře vést běžný život. Je vhodnou alternativou pro

12

Parmenter, T,.R. Bridges from School to Working Life for Handicapped
Australia. New York, Work Rehabilitation Fund, 1986.
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Youth: The View from

jedince s různými druhy postižení, kteří nechtějí žít v ústavu ani zůstat v původní rodině
(Šiška 2005; Pipeková 2006).
Adaptace na jiný způsob života představuje často stresovou situaci, a je třeba, aby
probíhala pokud možno postupně (Vágnerová 2004). Pobyt v chráněném bydlení začíná
zkušebním obdobím a vypracováním plánu péče. Na konci zkušebního pobytu je revize
a obě strany se zavazují o uzavření dlouhodobé smlouvy. Klient, který žije v chráněném
bydlení, se podílí na péči o svou domácnost, asistent mu pomáhá podle potřeby (např.
při nákupu a přípravě jídla, se zajištěním bydlení, s vybavením domácnosti, úklidem,
vyřizováním finančních a administrativních záležitostí). Někteří mladí lidé mohou
potřebovat

pomoc

s navázáním

a udržováním

sociálních

kontaktů

a vztahů

se

spolubydlícími, jiní potřebují vysvětlit a najít smysl nejrůznějších záležitostí běžného
života. Také se učí rozhodovat o svých financích (Pipeková 2006).
První projekty chráněného bydlení začaly vznikat po roce 1989. V současné době je
chráněné bydlení sociální službou a řídí se zákonem 108/2006 Sb., při jejímž
naplňování se poskytovatelé řídí standardy kvality sociálních služeb.
1.3.2

Profesní role u osob s mentálním postižením

Profesní role je jedna ze tří nej důležitějších (mimo partnerské a rodičovské), kterou
získává jedinec v dospělém věku. Ve srovnání se samostatným bydlením je tato role
snáze dosažitelná pro osoby s mentálním postižením, ať s dopomocí nebo bez.

Význam profesní role v životě osob s MP
Umožnit lidem s mentálním postižením zaměstnání neznamená jen umožnit jim
výdělek, ale především

přiznat jim

sociální postavení v rámci jejich rodiny

a společnosti. Pracující člověk má mnohem větší šanci být soběstačným a vést poměrně
nezávislý život samostatně (nebo v chráněném bydlení) bez toho, aby zasahoval do
života svých příbuzných (Pipeková 2006).
S pracovní aktivitou je spojena řada záležitostí, které jsou pro mladého člověka
s mentálním postižením sice náročné, ale stejně tak přitažlivé. Pravidelný denní režim,
který je s vykonáváním práce spojen, udržuje mnohé kompetence, které jedinec nabyl
dosavadním vzděláním. Význam práce pro osoby s mentálním postižením shrnuje Šiška
(2005):
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•

Práce umožňuje ekonomickou nezávislost a vyšší životní standard.

•

Pro osoby s postižením navíc znamená vysvobození ze závislosti a podpůrných
službách.

•

Pozitivně ovlivňuje sebeurěení člověka, který nemusí žít podle diktátu ostatních.

•

Usnadňuje změnu postojů majoritní společnosti к lidem s postižením (jsou lépe
přijímáni).

•

Umožňuje vytváření a rozvíjení nových vztahů, přináší potřebný sociální
kontakt.

•

Většina

lidí prostřednictvím

práce pokračuje v učení a rozvíjení

svých

kompetencí.
V souvislosti s hledáním a výběrem vhodné práce je třeba uvážit, zda zvolená práce
odpovídá úrovni myšlení osob s postižením, jejich schopnostem a pozornosti. Neměla
by vyžadovat flexibilitu, rychlé reakce, náročné rozhodování. Vhodné je klidné
prostředí a stálost personálu. Nároky na senzomotorické dovednosti a tempo by mělo
odpovídat schopnostem adepta. Zvládnutí profesní role nezávisí jen na inteligenci, ale
i na osobnostních vlastnostech, motivaci a sociální adaptaci. Přijatelné chování je často
mnohem důležitější než kognitivní a motorické dovednosti (Vágnerová 2004).
Nalezení prvního zaměstnání a přechod mezi školou a prací není pro mladého člověka
s mentální retardací snadný. Šiška (2005) hodnotí období přechodu ze vzdělávací
instituce do zaměstnání dokonce jako kritické. Dodává, že neúspěšnost absolventa
v pracovním uplatnění znehodnocuje dosažené školní výsledky, absolvent ztrácí
pracovní návyky ze školy a postupně i motivaci. Může dokonce nabýt přesvědčení, že
péče o něj je povinností státu. Šiška (2005, s.38) cituje Mareše (1998), který uvádí, že
uchazeči o práci z řad lidí s mentálním postižením „mohou být přesvědčení o tom, že
šance získat zaměstnání jsou tak malé, že je lépe vyhnout se stresu a nehledat práci
vůbec. To sice snižuje šance získat zaměstnání na nulu, ale umožňuje jim uchovat si
vnitřní psychickou rovnováhu a stabilitu." Přes nesnadnou situaci je třeba podporovat
uchazeče v jeho úsilí. Hovoří pro to nejen ekonomická stránka věci (dlouhodobá
závislost na péči je nákladnější než podporovaná nezávislost a smysluplná práce), ale
i jiné důvody - i málo placené zaměstnání dává člověku s mentálním postižením status
dospělého, který přispívá do společnosti (Šiška 2005).
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Chráněné dílny, sociální firma a podporované zaměstnání
Chráněné dílny jsou specifická pracoviště pro občany, kteří mají ztíženou možnost
nebo se vůbec nemohou uplatnit na trhu práce. Je zde poskytovaná zvýšená ochrana
a režim práce je přizpůsoben potřebám a možnostem jedince. Režim chráněných dílen je
upraven podle zdravotního stavu klientů. Kromě pracovního uplatnění poskytují
chráněné dílny i uplatnění společenské, některé dílny také služby poradenské,
terapeutické, výchovné, vzdělávací, aj.
Původní myšlenkou chráněných dílen byla průprava pro práci v nechráněných
podmínkách - chráněné dílny byly zakládány jako tranzitní program. К přechodům na
pracovní místo v běžných podmínkách však prakticky nedocházelo (Šiška 2005). Dnes
slouží především

к tréninku pracovních

dovedností, pracovního

režimu,

práci

v kolektivu, jejich smyslem je pracovní rehabilitace a společenské uplatnění osob, pro
které jiná forma práce není vhodná vzhledem к jejich postižení.
Další možností chráněné pracovní činnosti pro osoby s postižením je sociální firma.
V sociální firmě pracují lidé, kteří prošli úspěšně pracovní rehabilitací a jsou schopni
plného a odpovědného přístupu к práci. Sociální firmy jsou úplně nebo částečně
ekonomicky soběstačné podnikatelské subjekty typu kaváren, zahradnictví, statků
a různých výrobních subjektů v oblasti
pravidelnou

práci

futura.respekt.cz>).

služeb, které svým klientům zajišťují

a finanční ohodnocení

(Dostupné

z WWW:

<http://projekt-

13

Dalším modelem rozvíjejícím se především v 80. letech v západních zemích je
podporované zaměstnání. Jedná se o systém podpory určený lidem, kteří hledají
placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí, ale jejich schopnosti získat a udržet
si zaměstnání jsou přitom z nej různějších důvodů sníženy nebo omezeny. Podpora se
poskytuje jak jedinci s handicapem, tak jeho zaměstnavateli. Je postavená na principu
zácviku pracovníka a sladění jeho zájmů, potřeb, dovedností a vloh s požadavky
zaměstnavatele (Šiška 2005; Pipeková, 2006). Podporované zaměstnání má splňovat
následující atributy:

13

•

jde o smysluplnou práci, která je placená a konkurenceschopná,

•

pracovní náplň tvoří převážně pomocné, nekvalifikované činnosti,

Např. Občanské sdružení Fokus Praha je zřizovatelem dvou sociálních firem.
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•

práce je vykonávána na běžném pracovišti, dochází ke kontaktu mezi osobami
s postižením a bez postižení,

•

ze strany zprostředkovatelské agentury je zajištěna podpora - pracovní asistent
a průběžné sledování pracovního poměru (Šiška 2005).

Na rozdíl od předchozích forem má podporované zaměstnání ještě další specifika. Jedná
se o časově omezený komplex služeb (obvykle dva roky). Podpora se poskytuje přímo
na pracovišti a příprava neprobíhá předem. Přizpůsobuje individuálním potřebám
a představám každého uchazeče/pracovníka: je poskytována právě taková míra
podpůrných aktivit, která je nezbytně nutná (ne více, ne méně).
V České republice je podporované zaměstnání předmětem činnosti občanských
sdružení.14 Existují standardy podporovaného zaměstnání, které vytvořila Česká unie
pro podporované zaměstnání. Standardy vytvářejí rámec a obsahují kritéria, která stojí
na principech převzatých ze zemí, které mají dlouholetou tradici v poskytování této
služby (USA, Kanada, Austrálie, Norsko) (Dostupné na WWW: <http://www.uniepz.cz/>).
1.3.3

Partnerství osob s mentálním postižením

Potřeba lásky (milovat a být milován) je v psychologii řazena mezi základní lidské
potřeby (Maslow 1970). Její naplnění je důležité pro každého člověka bez ohledu na
přítomnost nebo nepřítomnost postižení (Valenta 2007). V dětství je potřeba lásky
saturována především prostřednictvím rodičovské lásky. V dospělosti má člověk
tendenci se emancipovat od rodiny, hledat partnera (a založit rodinu). Mnoho osob
s mentálním postižením - zejména ti, kteří žijí v ústavech - je od útlého věku v této
oblasti deprivováno (Pipeková 2006).
Partnerský vztah je důležitým prostředkem osobního rozvoje (nebo se jím může stát),
neboť v něm lze získat podněty pro hlubší pochopení sebe sama. Valenta (2007) cituje
Kopalovou (1995), která uvádí, že lidé s postižením žijící v partnerském svazku jsou
zralejší, vyrovnanější, samostatnější a lépe spolupracují. Potřeba blízkého člověka,
lásky a přátel může být u osob s mentálním postižením velmi silná, mít partnera
znamená více se přiblížit těm „normálním". Zároveň si mladí lidé s postižením
uvědomují, že jejich rodiče tady nebudou věčně, a cítí potřebu si vytvořit i jiné citové
vazby mimo vlastní rodinu (Pipeková 2006).
14

Např. Rytmus, Máme otevřeno, SPOLU, Formika aj.
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Budování partnerského vztahu a život ve dvou je zásadním způsobem ovlivněn původní
rodinou: vzorci chování rodičů, rodinnou konstelací, zastávanými rolemi apod. Dalšími
vlivy, které se promítají do partnerství, jsou očekávám - tedy představa, jak by vztah
s druhou osobou mohl nebo měl vypadat, jaké jsou role muže a ženy ve vztahu.
Představa partnerství bývá u postižených různá, někdy nereálná, ale v každém případě
je pro ně důležitá a pomáhá naplnit jejich život (Vágnerová 2004).
Počáteční fází vzniku partnerského svazku je navázání partnerského vztahu. U osob
s mentálním postižením může vzniknout již v této fázi problém z nedostatku příležitostí.
Zůstává-li jedinec s mentálním postižením v sociální izolaci - ať již v rodině nebo
v kolektivním zařízení -

může mít nedostatek příležitostí к navázání kontaktu

s vhodným protějškem. Omezené příležitosti pro seznamování se v současnosti snaží
kompenzovat různé sdružení a organizace, které realizují pobyty pro mládež a dospělé
s různými typy postižení nebo seznamky (Valenta 2007).
Situace může být komplikovaná i ze strany rodiny. Problém nastává často právě
v okamžiku, kdy se dospělý mladý člověk začne zajímat o osoby druhého pohlaví. Pro
mnoho rodičů je obtížné připustit, že i jejich „dítě" má sexuální potřeby, které chce
uspokojovat, a tato oblast je často tabuizována (Pipeková 2006).
Valenta (2007) uvádí další komplikující faktory při navazování vztahu: nedostatečnou
sebedůvěru a obtíže v komunikaci. Často s tím souvisí obava z odmítnutí, snížené
sebevědomí týkající se tělesné atraktivity a sexuální přitažlivosti, omezené komunikační
schopnosti a další sociální nekompetence. Tyto charakteristiky mají svůj odraz ve
schopnosti udržet partnerský vztah. Jedinci s postižením musí být dostatečně
připraveni na přijetí „role partnera". Proto v této oblasti potřebují speciální podporu,
která jim pomůže vytvořit podmínky pro dlouhodobou partnerskou koexistenci. Jedná
se zejména o nácvik jednání v rozličných situacích, vytváření potřebných návyků
a kompetencí pro zvládání role, budování reálného pohledu a očekávání vzhledem к této
roli. Přitom je třeba brát v potaz i bazálni podmínku - dostatek soukromí (Valenta
2007).
Partnerství osob s mentálním postižením nemívá pokaždé standardní charakter, někdy
jde spíše o vyjádření touhy po blízkém člověku. Někteří nacházejí uspokojení
v platonickém vztahu a stačí jim pocit, že mají někoho blízkého, s kým mohou trávit
volný čas. Některé vztahy tohoto druhu zahrnují jen občasné společné aktivity,
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nejčastěji v rámci společného zaměstnání či zařízení pro aktivity volného času
(Pipeková 2006; Vágnerová 2004). Stejně jako majoritní společnost i člověk
s mentálním postižením může také žít v partnerském vztahu a dosáhnout sexuality
dospělého člověka (Pipeková 2006).
Přirozeným vyústěním partnerského vztahuje v běžné populaci manželství.15 U osob
s mentální retardací, které mají plnou právní způsobilost, lze manželství uzavřít. Pokud
je právní způsobilost omezena, lze manželství uzavřít dle platné legislativy jen
s povolením soudu."' Hlavním účelem manželství je založení rodiny a výchova dětí, což
je vzhledem к mentálnímu postižení obecně velmi diskutabilní oblast (mezi laiky
i odborníky), a s ohledem na účel práce se proto tématu rodičovství nevěnuji.
Není-li možné uzavřít manželství, je pro osoby s mentálním postižením další možností
zasnoubení. Pro mnoho párů znamená zveřejnění zasnoubení významný mezník
vnímaný se vší vážností a zodpovědností. Mnoho párů projevuje přání bydlet spolu,
čímž se opět otevírá problematika rodičovství. Valenta (2007) však upozorňuje na to, že
obava z rodičovství osob s mentálním postižením by neměla být důvodem pro
znemožňování realizace rodinného života. Je nutné „vést lidi s mentálním postižením
reálně ve vědomí, že i když třeba nebudou moci naplnit reprodukční funkci rodiny, i tak
mohou být jeden druhému vzájemnou oporou v dalším společném životě" (Valenta
2007, s. 53).

V této kapitole jsem otevřela několik důležitých témat. Na začátku charakterizuji
mladou dospělost jako vývojové období, kdy se člověk (1) emancipuje od původní
rodiny, (2) zaujímá důležité životní role - partner, manžel, rodič a (3) začíná plnit
vývojové úkoly - přispívání společnosti prostřednictvím vykonávání zvolené profesní
role. Dalším zpracovávaným tématem je mentální retardace, které se věnuji zejména
z perspektiv deficitního a ekologického modelu. Ve třetím oddíle jsem se pokusila
nastínit

situaci

mladého

člověka

s mentálním

postižením:

zvolená

témata

-

osamostatnění, bydlení, práce a partnerství - uvádím do kontextu mentálního postižení
a představuji některé možnosti, kterých lze využít (chráněné dílny, podporované
zaměstnání, chráněné bydlení). Práce, partnerský život a způsob bydlení ovlivňují
podstatným způsobem kvalitu našeho života. Spokojenost či trvalá nespokojenost
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1 když se tak v dnešní době děje stále méně častěji a stále více manželství se rozpadá.
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb„ § 14.
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v některé z těchto oblastí se odráží na naší celkové životní spokojenosti, našem
sebepojetí a pocitu osobní pohody. Lidé s mentálním postižením jsou v těžší pozici
oproti svým nepostiženým vrstevníkům, neboť к naplňování těchto vývojových úkolů
potřebují podporu a pomoc svého okolí, aby jejich snaha byla úspěšná.
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2. KVALITA ŽIVOTA
2.1 Pojem kvalita života
Pojem kvalita života (anglicky quality of life, užívaná zkratka QOL), který je stále
častěji používaným souslovím v nej různějších oblastech lidského života, se stal
v posledních dvaceti letech součástí mnoha vědních oborů. Původně politologický
a ekonomický

koncept

získal

své

místo

ve

společenských

vědách,

lékařství

i v pedagogice. Do psychologie uvedl pojem „kvalita života" koncem 30. let 20. století
Thorndike, v 50. letech se stala „kvalita života" politickým cílem a sloganem v USA,
a teprve poté se stala předmětem zájmu medicíny. Zprvu zejména jako posouzení
vhodnosti a efektivnosti určité léčby (v onkologii, traumatológii a farmakologii), v 80.
letech se pojem začíná prosazovat i v sociální psychiatrii (Dragomirecká; Škoda 1997a).
V kontextu osob s mentálním postižením se koncept kvality života začal výrazněji
užívat v posledních dvou dekádách (Schalock 2004).
Vymezit tento pojem je velmi obtížné, úsilí výzkumníků dosud nepřineslo všeobecně
přijímanou definici kvality života (Kebza 2005). V zásadě lze říci, že vymezení pojmu
kvalita života závisí na účelu, za jakým je zjišťována (Schalock 1996; Vaďurová;
Můhlpachr 2005). Existuje mnoho definic kvality života a množství různých nástrojů,
kterými lze kvalitu života měřit. Na celém světě se problematikou kvality života
•

ÍT

zabývají desítky organizací a institutů.
zabývají

Dragomirecká

a Škoda

v

V České republice se tímto konceptem

z Psychiatrického

centra

v Praze,

Vaďurová

a Můhlpachr z Masarykovy univerzity v Brně, Křivohlavý, Kebza, Hnilicová, Vymětal
a další.
Kategorie kvality života má multidimenzionální, kulturně podmíněný, dynamický
a subjektivní charakter a nespočívá na jednoznačném teoretickém základu. Dle
Dragomirecké a Škody (1997a, s. 103) leží „v průsečíku mnoha soudobých tendencí
a směrů, což má za následek velkou rozmanitost snah ji definičně vymezit". Kvalita
života je vymezována: (1) pomocí jiných používaných pojmů, (2) stanovená výčtem,
(3) charakterizována podstatným znakem, (4) nebo objasňuje vzájemnou souvislost
podstatných znaků (Dragomirecká; Škoda 1997).

17

Výčet hlavních organizací uvádí MAPI Research Institut se sídlem v Paříži (Dostupné na WWW:
<http://www.mapi-research.com>).
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1.

Definice QOL pomocí jiného pojmu

„Kvalita života je definována jako veškeré vnímání spokojenosti či nespokojenosti
jedince v celém jeho životě [...] přičemž spokojenost s různými aspekty má také různou
důležitost" (Zanotti 1994 in Dragomirecká; Škoda 1997a, s. 104).
Z definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace vychází Napgal (1985; in
Dragomirecká; Škoda 1997), který chápe kvalitu života jako komplexní měření fyzické,
psychické a sociální pohody, štěstí, spokojenosti a naplnění tak, jak je vnímána každým
jedincem nebo skupinou.
Halečka (2001 in Vaďurová; Můhlpachr 2005, s. 12) říká, že „kvalita života jako taková
neexistuje. Význam nabývá jedině, je-li vymezeno prostředí, ve kterém je měřena. QOL
musí být vždy ve spojení s řešením otázky jaká kvalita a pro koho". Podobnou tezi
vyjadřují i Taylor a Bogdan (1996, s.12) „...koncept kvality života nemá žádný smysl
sám o sobě, pouze v kontextu života jedince".
Parmenter (1994, s. 20) definuje kvalitu života jako „míru, do jaké jedinec uspokojil
svoje potřeby smyslu (života), a tak je schopen vybudovat a zachovat si životaschopné
já (self) v sociálním světě".
2.

Definice stanovené výčtem

Toto pojetí kvality života rozlišuje „dimenze" (nebo oblasti) kvality života. Např.
Bluden (1991 in Dragomirecká; Škoda 1997a) vymezuje QOL do čtyř oblastí: fyzická
pohoda, materiální pohoda, kognitivní pohoda (pocit spokojenosti) asociální pohoda
(sounáležitost ve společnosti).
Schalockův koncept (Schalock 1996) vychází z analýzy 16 studií týkajících se kvality
života a stanovuje osm nej důležitějších oblastí: (1) emocionální pohoda, (2) mezilidské
vztahy,

(3) materiální

spokojenost,

(4) osobní

rozvoj,

(5) fyzická

spokojenost,

(6) sebeurěení, (7) sociální inkluze a (8) práva.
3.

Definice zaměřené na podstatný znak

Charakteristikou těchto pojetí je subjektivní podstata vnímání spokojenosti a tedy
i kvality života, která umožňuje uvažovat relativně nezávisle na zdravotním stavu:
„Kvalita života je to, jak člověk subjektivně hodnotí svou životní situaci" (Skantze et al.
1992 in Dragomirecká; Škoda 1997a, s. 104). „Spokojenost nebo nespokojenost
s okolím je daleko více výsledkem stavu mysli než bezprostředního sociálního okolí"
(Napgal; Seli 1985 in Dragomirecká; Škoda 1997a, s. 104). Toto pojetí umožňuje
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vnímat svůj život jako kvalitní i v případě omezení možností člověka překážkou nebo
handicapem.
4.

Definice vyjadřující vztah mezi charakteristikami

Definice zaměřené na vztah okolí a subjektivního prožívání kladou důraz na naplnění
potřeb, soulad přání a očekávání jedince a jeho možnosti zasahovat a ovlivňovat své
okolí: „Měření QOL se týká velikosti nepoměru mezi nenaplněnými a naplněnými
potřebami a přáními" (Dickens 1991 in Dragomirecká; Škoda 1997a, s. 104). Caiman
(1984 in Parmenter 1994) mluví o kvalitě života v určitém časovém a situačním bodě
jako o rozdílu mezi nadějemi a očekáváními člověka a realitou. Jeho pojetí předpokládá,
že „individuální kvalita života vyjadřuje rozpor mezi sny, nadějemi a ambicemi
každého člověka a jeho současnými reálnými zkušenostmi, přičemž lidé jsou obecně
motivováni, aby tento rozpor byl eliminován" (Caiman 1984 in Kebza 2005 s. 59).
Ve své práci se opírám o dva koncepty: (1) Schalockovo vymezení domén kvality
života (viz dále kapitola 2.4.2) a (2) kvalitu života tak, jak ji chápe pojetí Schedule for
the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQoL, O'Boyle a kol., 1994), kterou
prezentuje Křivohlavý (2001, 2002) (viz kapitola 2.6). Moje práce se opírá
o předpoklad, že na kvalitě životě se podílí několik oblastí, z nichž každá má svoji
důležitost v životě člověka. Zkoumaná osoba sama určuje, co je pro ni v životě důležité
(„na prvním místě") a co je méně podstatné, přičemž zároveň vyjadřuje svoji
spokojenost (či nepokojenost) v dosahování cílů v té které důležité oblasti.
Z výše uvedeného výčtu definic lze vyvodit závěr (na kterém se výše uvedení autoři
shodují), že kvalitu života jakéhokoli jedince nelze popsat na něm nezávisle. Nestačí
objektivní popis životních podmínek, fungování a zdravotního stavu, ale je nutné
zahrnout do úvahy subjektivní aspekt a to i přes komplikace, které to „objektivnímu"
měření přináší. Dragomirecká a Škoda (1997a) rovněž upozorňují na skutečnost, že
používání pojmu kvalita života je příliš volné a zahrnuje vše, co se týká života a je
měřitelné (od úrovně bydlení přes fyzickou soběstačnost až po naplněnost tužeb). Takto
široké pojetí se však stává neúčelné, výsledky lze jen stěží zobecnit a dochází
к dublování nebo překrývání pojmu s jinými (např. životní úroveň, funkční způsobilost
apod.). Tyto nedostatky chce Světová zdravotnická organizace (dále také WHO)
překonat. Zřizuje pracovní skupinu zabývající se výlučně kvalitou života (WHOQOL
group, WHO - Světová zdravotnická organizace, QOL - quality of life, kvalita života;
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group - skupina) a zároveň vyvíjí úsilí к vytvoření mezikulturálně použitelných
nástrojů.
Podle Schalocka (2004) se koncept kvality života v současnosti užívá ve třech funkcích
a to jako:
(1) pojem zvyšující citlivost, který nás vede směrem к chápání subjektivního
pohledu,

zabývající

se

člověkem

a jeho

individuálními

podmínkami

a prostředím;
(2) sjednocující téma, které poskytuje rámec a systém pro vytváření pojmů, měření
a aplikaci tohoto konstruktu;
(3) sociální konstrukt, který je užíván jako hlavní princip ke zlepšení individuální
pohody (well-being) а к zavádění programových, komunitních a společenských
změn.
Verdugo (2005) doplňuje tento seznam o další funkci:
(4) kritérium pro posuzování efektivity nových strategií užívaných ke zlepšení
kvality života.

2.2 Přístupy ke zkoumání kvality života
Odborníci z různých oblastí přistupují к pojmu kvalita života z perspektiv svého oboru,
který je odlišný od oborů ostatních. Můžeme pak rozlišovat přístupy medicínské,
psychologické

a psychoterapeutické,

sociologické,

ekonomické,

ekologické

a environmentálni, speciálně-pedagogické (Vaďurová; Miihlpachr 2005; Kula 2006).
Medicínský přístup ke kvalitě života se opírá o pojmy „zdraví" a „kvalita života".
Pojem „zdraví" je v souladu s definicí Světové zdravotnické organizace (WHO 1948)
vymezen jako „stav úplné fyzické, psychické asociální pohody, nikoli pouze
nepřítomnost nemoci nebo tělesné poruchy".
Vymětal (2003a) považuje za žádoucí (v pojetí medicínského přístupu) rozlišit osoby na
„pacienty" a „zdravé jedince" v běžném slova smyslu. U pacientů pak vymezuje kvalitu
života jako výslednici těchto okolností:
•

stav psychické a fyzické pohody (opak je bolest, nevolnost, strach, deprese...),

•

úroveň sebeobsluhy (nemocný se dokáže sám najíst, zajistit hygienu...),

•

pohyblivost pacienta (lokomoce, možnost vycházek...),

•

sociální zapojení pacienta a pozitivní emoční odezva (návštěvy příbuzných,
opakem je izolace),
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•

spolupodílení

se

na

vlastním

osudu

včetně

„kariéry

nemocného"

(spolurozhodování na základě informovanosti, opakem je pasivní podřízení),
•

prožívání a hodnocení svého života i pobytu v nemocnici jako smysluplného,
nezbytného a žádoucího - opakem je nemocný, který prožívá marnost, nicotu
a zbytečnost (Vymětal, 2003a).

Hlavním kritériem je individuální funkční norma a to, jak pacient naplňuje své
možnosti, byť limitované smyslovým, tělesným či mentálním handicapem. Kvalita
života je velmi důležitou proměnnou, která má vliv na průběh a výsledek léčby: přímo
ovlivňuje spolupráci pacienta a podporuje (či tlumí) žádoucí osobnostní faktory
související s funkcí imunitního systému. Dobrá kvalita života zamezuje vzniku
situačních psychických poruch a snižuje riziko psychotraumatizace pacienta (Vymětal
2003a). Hlouběji se problematikou zdraví a kvality života zabývá také Křivohlavý
v monografické práci Psychologie zdraví (2001).
Psychologický přístup ke kvalitě života se soustřeďuje na prožívání, myšlení
a hodnocení člověka. Zajímá se o jeho potřeby a přání, o jeho

sebehodnocení,

seberealizaci a také o negativní fenomény jako je trauma, krize, deprese, poruchy nálad
apod. Vymětal (2003a) doplňuje toto vymezení o potřebu uplatnění ve společnosti
a prožívání pozitivní citové odezvy. Mezi základní složky psychologického přístupu
jsou řazeny autonomie (možnost rozhodovat a sebeřízení), autenticita (jedinec je sám
sebou a jeho projev je ve shodě s jeho sebepojetím a hodnotovou

orientací)

a kompetentnost člověka (jeho porozumění světu a možnost ovlivňování) (Vaďurová;
Můhlpachr 2005; Hnilicová 2005).
Hnilicová uvádí, že v psychologii lze vystopovat tři hlavní konceptualizace kvality
života:
•

spokojenost se životem - tj. hledání odpovědí na otázky, co činí lidi
spokojenými, jaká je struktura faktorů přispívajících ke spokojenosti,

•

prožívaná subjektivní pohoda (subjective well-being),

•

štěstí - tj. pozitivní emoce, všeobecné hodnocení kvality života jako takového
(Hnilicová 2005).

Nejvíce je rozpracován termín „subjektivní pohoda", který má dimenzi kognitivní
a emocionální. Kognitivní dimenze reprezentuje racionální hodnocení, jak jsme nebo
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nejsme spokojeni se životem, emocionální dimenze postihuje citové prožívání
a převažující typ emocí.
Kvalita života v pojetí psychoterapeutického přístupu znamená navíc to, že jedinec
rozvíjí a naplňuje své pozitivní možnosti, ačkoli mu mohou být nemocí nebo defektem
omezeny. Psychoterapeutické zpracování (pochopení, přijetí, vyrovnání) určitých
omezení a přirozených obav na individuální i rodinné úrovni je nezbytné pro zvyšování
kvality života. Kvalitu života lze zlepšovat psychoterapeutickými prostředky i tím, že
příznivě

ovlivňujeme (preventivně

i terapeuticky)

psychopatologické

fenomény,

zejména depresi (Vymětal 2003b).
Sociologický přístup ke kvalitě života vymezuje kvalitu života vůči životní úrovni,
životnímu stylu a způsobu života. Tyto oblasti (pojmy) přímo souvisejí s kvalitou
života, ale nemohou sní být ztotožňovány. Sociologický přístup si všímá lidských
potřeb v moderní společnosti, hodnotového systému a jejich souvislosti s kvalitou
života (Vaďurová; Můhlpachr 2005). Mezi sociologické proměnné, které jsou nejčastěji
sledovány ve výzkumech kvality života, patří vzdělání, ekonomická situace, etnická
příslušnost, profese, rodinný stav a partnerství. Sociologické výzkumy si kladou např.
otázku: Jsou významnějším faktorem pro určování kvality života zdravotní potíže nebo
sociální charakteristiky? Sociologický výzkum poukazuje rovněž na to, že i když kvalita
života a její hodnocení vyjadřují individuálně zakotvenou zkušenost a subjektivně
prožívanou skutečnost, je mimo pochybnost, že do této reflexe se promítá sociální
minulost, současnost i budoucnost daného jedince, jeho vztahy к druhým lidem,
skupinám, kultuře, politice apod. (Křížová 2005).
Ekologický

(environmentálni)

přístup ke kvalitě života

sleduje ekologicko-

environmentální rozměr kvality života. Sleduje ukazatele jako jsou stav hospodářského
systému a jeho dopad na jedince, úroveň zaměstnanosti, zdravotní péče, ochrana
životního prostředí, úroveň péče o rodinu a výchovu dětí, podmínky pro vzdělání,
zabezpečení života seniorů, úroveň ochrany lidských práv, možnosti trávení volného
času, úroveň společenské morálky, úroveň péče o osoby odkázané na sociální pomoc
a další (Halečka 2001 in Vaďurová; Můhlpachr 2005).
Speciálně-pedagogický přístup ke kvalitě života se zabývá návrhy a realizací zejména
edukačních postupů, aby jedinec s postižením mohl aktivně žít, vzdělávat se a pracovat
mezi zdravou populací a měl možnost využívat všech dostupných kompenzačních
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prostředků,

speciálních

postupů

reedukace

i rehabilitace.

Z pohledu

speciální

pedagogiky lze kvalitu života osob s postižením chápat jako takovou míru zapojení do
života společnosti, kdy dochází к co největšímu uspokojení jejich materiálních,
sociálních a psychických potřeb. Kvalitu života nelze určovat podle stupně ani
charakteru handicapu. Speciální pedagogika považuje za hlavní ukazatel kvality života
spokojenost v osobním životě (Kula 2006).

2.3 Dimenze kvality života
Ke konceptu kvality života lze přistupovat ze dvou hledisek,

subjektivního

a objektivního. V současnosti se odborníci ve všech oborech přiklánějí к subjektivnímu
hledisku jako zásadnímu a určujícímu.
Objektivní kvalita života sleduje materiální zabezpečení, sociální podmínky života,
sociální status a fyzické zdraví. Lze ji vymezit jako souhrn ekonomických, sociálních,
zdravotních a environmentálních podmínek, které ovlivňují život člověka. Vymětal
(2003b) dodává, že kvalitu života lze vidět také jako stupeň, ve kterém jedinec využívá
možnosti svého života.
Subjektivní kvalita života se týká jedincova vnímání svého postavení ve společnosti
v kontextu kultury a hodnotového systému. Výsledná spokojenost je závislá na jeho
osobních cílech, očekáváních a zájmech (Vymětal 2003b). Subjektivní dimenze se týká
lidské emocionality (Hnilicová 2005).
Z výzkumů (Ruggieri 2001 in Vaďurová 2007; Perry and Felce 2005) vyplývá, že
objektivní a subjektivní hodnocení kvality života poskytují odlišná data, obě jsou však
nepostradatelnou součástí jejího celkového hodnocení.
Jesenský (2000) se zabývá kvalitou života handicapovaných osob v dospělosti a stáří.
Rozděluje činitele, které mají vliv na kvalitu života, na dvě velké skupiny. Vnitřní
činitelé vytvářejí změny v kvalitě života. Jedná se např. o somatické a psychické
vybavení, které může být alterované poruchou, postižením a handicapem. Vnější činitelé
představují

podmínky

společensko-kulturní,

existence

v několika

výchovně-vzdělávací,

oblastech:

pracovní

přírodně-ekologické,

a ekonomické

amateriálně-

technické. Význam posuzování kvality života spočívá:
•

v odhalování celkového vlivu handicapu a jeho složek na život člověka,

•

ve vymezování cílů a úkolů zaměřených na pozitivní změny,
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•

v odhalování vlivu terapeutických, rehabilitačních, pedagogických, pracovních
a sociálních zásahů na život člověka s postižením,

•

v možnosti hodnocení efektivity uplatněných intervencí (Jesenský, 2000).

2.4 Domény kvality života
Pojem „domény kvality života" odkazuje к souboru faktorů nebo oblastí, které tvoří
osobní pohodu (well-being). Většina výzkumníků zabývajících se touto oblastí se
shoduje v názoru, že počet domén je méně důležitější než pochopení toho, že jakýkoli
navrhovaný model kvality života musí odpovídat multidimenzionálnímu charakteru
kvality života. Dále musí uznávat fakt, že lidé vědí, co je pro ně důležité, a že základní
charakteristiky jakéhokoli souboru domén mají reprezentovat souhrnný celek (Schalock
2004).
Různá pojetí kvality života přinášejí různý počet domén, které se na kvalitě života
podílejí. V devadesátých letech XX. století přispěl ke zkoumání kvality života projekt
Světové zdravotnické organizace.
2.4.1

Kvalita života dle Světové zdravotnické organizace

Dle WHO (1995) tkví podstata kvality života jedinců „ve vnímání jejich pozice v životě
v kontextu kultury a hodnotového systému, v němž žijí, a to ve vztahu к jejich cílům,
očekáváním, zájmům a požadavkům". Tento koncept předpokládá, že se na kvalitě
života podílí šest hlavních oblastí:
(1) tělesné zdraví,
(2) psychické funkce,
(3) úroveň nezávislosti,
(4) sociální vztahy,
(5) prostředí a
(6) spiritualita (náboženství, osobní přesvědčení).
Každá

doména

má

různý

počet

indikátorů

(Dostupné

na

WWW:

<http://www.who.int/>).
WHO vyvinula dva nástroje pro měření kvality života: WHOQOL-lOO18 a WHOQOLBREF19 (zkratka WHOQOL vznikla spojením zkratek WHO - Světová zdravotnická
18
19

Dostupné na http://wvvw.who.int/mentalJhealth/who_qol_field_trial_1995.pdf [cit. 3.června 2008]
Dostupné na http://www.who.inťmental_health/media/en/76.pdf [cit. 3.června.2008]
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organizace a QOL - kvalita života). WHOQOL-lOO byl vyvíjen ve spolupráci s patnácti
výzkumnými centry na celém světě. Na vývoji se podíleli jak profesionálové, tak
pacienti s nejrůznějšími nemocemi v různých kulturních prostředích. Jedná se o 100
otázek, které se vztahují ke všem zmiňovaným doménám, na které respondent odpovídá
výběrem z pětistupňové škály. Nástroj byl pečlivě testován a posuzována byla réhabilita
i validita na různých populacích a v různých zemích. Použití je možné v medicíně,
výzkumu, auditu i v oblasti zdravotní politiky. WHOQOL-BREF je zkrácená verze o 26
položkách, která byla vyvinuta na základě dat z oblastního zkoumání verze WHOQOL100. Oba nástroje mohou být užity ve specifických kulturních podmínkách a jejich
výsledky jsou srovnatelné interkulturně. Jsou dostupné ve více než 20 různých jazycích.
2.4.2

Schalockův koncept kvality života

Schalockův koncept kvality života (1996) vychází z obsahové analýzy publikovaných
studií, které se týkaly domén individuální kvality života. V 16 publikovaných studiích20
se objevilo celkem 125 indikátorů, ze kterých se většina (74,4 procent) vztahovala
к osmi základním doménám kvality života. Tyto domény jsou: (1) emocionální pohoda,
(2) mezilidské vztahy, (3) materiální

spokojenost, (4) osobní rozvoj, (5) fyzická

spokojenost, (6) sebeurěení, (7) sociální inkluze a (8) práva. Každá doména může být
považována za soubor určitých prvků. Indikátory kvality života se týkají specifického
nahlížení (vnímání situace), chování a podmínek nebo okolností, které naznačují
spokojenost a pohodu jedince. Indikátory jsou určeny к operacionalizaci a měření
kvality života.
Od roku 1985 se v mezinárodní odborné literatuře objevilo téměř 21 000 článků, které
měly v názvu pojem „kvalita života". Nedávná analýza (Schalock 2004) vychází z 9749
abstraktů, 2455 článků a z podrobné studie 897 článků podle přísných kritérií. Toto úsilí
vyústilo v identifikaci tří nej častějších indikátorů pro každou z osmi základních domén
(viz Tabulka č. 2).

20

Jednalo se o tyto studie: Andrews & Withey (1976); Campbell (1981); Flanagan (1982); Lehman et al.
(1993); Schalock & Keith (1993); Hughes et al. (1995); The World Health Organization Quality of Life
Group (1995); Felce & Perry (1996); Schalock (1996); Cummins (1997); Gardner & Nudler (1997);
Getting & Bradley (1997); Ferdinand & Smith (2000); Renwick et al. (2000); Karon & Bernard (2002);
Bonham et al (2004).
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Tabulka č. 2 - Domény, indikátory a deskriptory kvality života
Domény kvality
života

indikátory a deskriptory

emocionální pohoda spokojenost (zdroje uspokojení, nálady, požitky / prožitky radosti)
sebepojetí (identita, sebeúcta)
osvobození od stresu (jeho předvídatelnost, kontrola)
mezilidské vztahy

interakce (sociální sítě, sociální kontakty)
vztahy (rodina, přátelé, vrstevníci)
podpora (emocionální, fyzická, finanční, zpětná vazba)

materiální

finanční status (příjem, dávky / důchod aj.)

spokojenost

zaměstnání (pracovní status, pracovní prostředí)
bydlení (typ bydlem, vlastnictví)

osobní rozvoj

vzdělání (dosažené vzdělání, společenské postavení)
osobní kompetence (kognitivní, sociální, praktické)
výkonnost (úspěšnost, produktivita)

fyzická spokojenost

zdraví (fungování, symptomy, výživa, cvičení)
každodenní aktivity (sebeobslužné dovednosti, mobilita)
volný čas (rekreace, záliby a koníčky)

sebeurěení

autonomie (osobní kontrola)
osobní cíle a hodnoty (přání, očekávání)
rozhodování (příležitosti, možnosti volby, preference)

sociální inkluze

zapojení se do komunity a participace
zastávaná role v komunitě (přispěvatel, dobrovolník)
sociální podpora (služby, sociální síť)
lidská (respekt, důstojnost, rovnost)

práva

legislativní (občanská práva a povinnosti, přístup ke zdrojům,
»

spravedlivé zacházení s lidmi)

Dalšími doménami, které jsou uváděny méně často, jsou prostředí (typ bydlení, životní
uspořádání), rodina,

rekreace

a trávení

volného

času

a zabezpečení.

Schalock

zdůrazňuje, že uvedené hlavní domény jsou důležité pro všechny lidi bez ohledu na
postižení. Poukazuje také na to, že tyto dimenze mají vztah ke kultuře a mohou se tudíž
lišit mezi různými subkulturami a etnickými skupinami (Schalock 1996).
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2.5 Metody zkoumání kvality života
V souvislosti s měřením kvality života nastolují Dragomirecká a Škoda (1997b) několik
zásadních otázek:
•

Je možné měřit kvalitu života kvantitativními metodami?

•

Jaký typ veličin měřit? Původní snaha zjišťovat kvalitu života pomocí
objektivních dat byla vystřídána zájmem o subjektivní výpověď (viz níže). Jsou
však různé skupiny respondentů (např. pacienti s psychiatrickou diagnózou)
schopny podat hodnověrnou výpověď?

•

Co vlastně koncept kvality života zahrnuje? Lze ho chápat jednorozměrně
a ztotožnit se se spokojeností (well-being) neboje vhodnější komplexní pojetí?

•

Jak kvalitu života zjišťovat? Registrovat nepřítomnost symptomů nebo se
zaměřit na pozitivní ukazatele? Pracovat raději s globální úrovní nebo
s profilem?

Odpověď na tyto otázky si je třeba položit tehdy, když známe konkrétní výzkumný
záměr.
V zásadě lze rozdělit metody zkoumání do dvou velkých skupin na objektivní
a subjektivní. Objektivní měření je pojem, který si obvykle spojujeme s měřením
vyjadřujícím nějakou „skutečnost", která má vnější platnost a lze ji ověřit tak, že jiný
člověk v jiném čase zjistí stejný výsledek. Objektivní měření může zachytit mnoho
objektivních informací (váha, výška, vzdálenost, krevní tlak, rychlost, počet lidí na
vozíku, symptomy nemoci aj.). Subjektivní měření je schopné zaznamenat odlišnou
kvalitu „skutečnosti" nebo informace. Pojem subjektivní se užívá к popisu vnímání lidí,
jejich myšlenek, citů, pocitů, postojů a hodnot. Tyto fenomény lze také spolehlivě
změřit a zaznamenat, nicméně neočekáváme, že subjektivní informace jsou stále stejné
v průběhu času. „Pravda a skutečnost" v tomto případě leží v autentičnosti vyjádření
těchto myšlenek a pocitů (Brown & Brown 2003).
I měření, které je považováno za čistě objektivní, v sobě má určitý stupeň subjektivity:
už na počátku, když vybíráme, co měřit a zjišťovat a co naopak neměřit, vstupuje do
rozhodování subjektivita. Zvolené metody pro měření, analyzování a interpretaci
(prezentaci) dat představují další subjektivní faktory. Subjektivní měření může být
naproti tomu považováno za objektivní. Například dva tazatelé mohou slyšet
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a zaznamenat stejným způsobem stejný názor nebo vyjádření pocitů (Brown & Brown
2003).
Pokud jde o vývoj měření kvality života, je patrný posun od zjišťování objektivních
a ověřitelných dat získávaných jinou osobou к získávání údajů subjektivního hodnocení
a prožívání. Křivohlavý (2002) dělí metody zkoumání kvality života podle toho, kdo
toto zkoumání provádí, na externí (kdy posuzovatelem je jiná osoba než ten, koho se
týká), interní (kdy kvalitu života hodnotí sám posuzovaný) a metody smíšené (vzniklé
kombinací obou přístupů).
2.5.1

Externí metody zkoumání kvality života

Externí (nebo také objektivní) metody zkoumání stály v počátcích samotného zkoumání
kvality života. Jednalo se o postupy, které zjišťovaly narušení obvyklých životních
podmínek v důsledku nějaké somatické nemoci. Byly to různé rejstříky nebo profily
zdravotního stavu pacienta, které měly snahu nastínit stav pacienta z ryze lékařského
a fyziologického hlediska. Hodnotitelem byla vždy jiná osoba než ten, koho se
posouzení týkalo - nejčastěji byl posuzovatelem lékař, zdravotní sestra nebo rodinný
příslušník. Metody byly nejprve úzce zaměřené, hodnotitel obvykle označoval pozici
pacienta na různých škálách, později byla snaha zaměřit se na celkový stav, nikoli jen
91
soubor zdravotních problémů.
Kritický pohled na tento způsob zaznamenávání kvality života ukazuje, že rozdíly
v takovém hodnocení mohou být diametrálně odlišné od hodnotitele к hodnotiteli
i v různých časových úsecích a v různých situacích. Kladem tohoto přístupu je relativně
obecné kritérium - komplexnost. Znamená to, že hodnotitel bere v úvahu více dimenzí
života. Tyto dimenze však nejsou přesně stanoveny, jsou libovolné a závislé jen na
pojetí kvality života hodnotitele (Křivohlavý 2002).
Další snahou o zlepšení vyjádření kvality života bylo zavedení slovně formulovaných
kritérií -

například sebeobslužnost, sociální opora, zvládání těžkostí spojených
Г 2° r
s nemocí, bolest, celkový emocionální stav a další. " Záznam o stavu je možné

21

Přehled nástrojů podávají Vaďurová a Miihlpachr (2005) nebo Křivohlavý (2002). Jedná se o tyto
nástroje: Heath State Profiles (Profil zdravotního stavu pacienta), APACHE II (Acute Physiological and
Chronic Health Evaluation System, Knaus et al. 1985); Karnofskyho index (Karnofsky; Burchental 1949),
Vizuální škálováni celkového stavu pacienta (Křivohlavý 1986) aj.
22
Např. systém Index kvality života pacienta ILF, Spitzer Quality of Life Index - QL (Křivohlavý 2001;
Vaďurová; Mühlpachr 2005).
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odstupňovat v jednotlivých dimenzích (např. v pětistupňové škále) a hodnotit v určitých
časových úsecích.
Systémy hodnocení kvality života druhými lidmi mají své výhody: je to zejména vyšší
objektivita - zaměření na chování či jednání, které je objektivně pozorovatelné,
měřitelné, dále možnost srovnání kvality života pacientů na různých odděleních,
v různém stadiu nemoci. Uvedený systém však vykazuje navzdory dobrým snahám
značné rozdíly v tom, jak kvalitu svého života hodnotí člověk, který je posuzován.
Tento fakt se stal podnětem pro hledání jiných cest к zaznamenávání kvality života a sice měřit kvalitu života tak, jak je subjektivně hodnocena tím, koho se osobně týká.
2.5.2

Subjektivní hodnocení kvality života

Metody subjektivního (interního) hodnocení kvality života reagují na nedostatky prvně
zmiňovaného přístupu. Klíčovou problematikou je stanovení kritérií kvality života.
V předcházejících metodách se tak dělo arbitrárním způsobem, což nemusí být
v souladu s tím, jak člověk vymezuje a hodnotí svůj stav. Různá kritéria pro něj mohou
mít různou váhu a osobní důležitost (co je pro jednoho důležité, může být pro druhého
zcela nepodstatné). Proto nová pojetí volají po zjišťování respondentových priorit.
Zjišťuje se, které dimenze považuje daný člověk za nejpodstatnější, uplatňuje se interní
pohled, fenomenologické hledisko (,jak se pacientovi samotnému jeví") (Křivohlavý
2002).
Fenomenologické pojetí znamená, že člověku i jeho chování nejlépe porozumíme, když
pochopíme jeho vnitřní vztahový rámec (Rogers 1998). Člověk je chápán jako aktivní
bytost hledající smysl své existence. Toto hledání se projevuje tím, že se neustále snaží
o tvorbu osobního pojetí a nej vhodnější uspořádání vlastního života a světa. Staví si
plány a cíle, které jeho životu dávají smysl a koherenci, а к těmto cílům se snaží dospět.
Podle toho, jak se mu daří realizovat vytyčené cíle, je člověk spokojen a míra
spokojenosti má vztah к vlastnímu pojetí kvality života. Když se člověku postaví do
cesty nějaká překážka (nemoc, úraz, konflikt, krize), jeho spokojenost je otřesena
a projeví se to v jeho pojetí kvality života (Křivohlavý 2002).
К prohloubení subjektivního (fenomenologického) přístupu přispěla skupina irských
psychologů (O'Boyle; McGee; Joyce 1994 in Křivohlavý 2002), kteří upozornili na
fakt, že jednotlivé dimenze kvality života mají odlišnou závažnost pro daného pacienta
a že existuje proměnlivost v hierarchii dimenzí v průběhu času a situací. Pacient, který
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stojí před operací, považuje za důležité a prvořadé jiné dimenze než pacient, který je ve
fázi rekonvalescence.
Pojetí kvality života dle 0'Boyle et al. vychází z teorie tzv. osobních konstruktů (Kelly
1955), jejímž základem je teze, že naše myšlenky a činy jsou důsledkem našich
osobních představ (mentálních konstruktů), které máme o věcech, ideálech, světě,
přičemž tyto představy máme hierarchicky uspořádány. Chceme-li porozumět člověku,
je třeba se seznámit s jeho repertoárem mentálních konstruktů. K tomu byla vytvořena
metoda Repertory Grid - metoda sítě životních pojetí a cílů. Tuto metodu 0'Boyle
a jeho spolupracovníci adaptovali ke zjišťování životních cílů a kvality života
a vytvořili dnes velmi rozšířenou metodu diagnostikování kvality života - Schedule for
the Evaluation od Individual Quality of Life (tzv. SEIQoL). Tento nástroj jsem použila
jako jednu z metod sběru dat pro své průzkumné šetření, a proto je popisu tohoto
nástroje věnována samostatná subkapitola. Existují i další metody subjektivního
hodnocení kvality života.23
2.5.3

Smíšené metody měření kvality života

Existují i smíšené metody zjišťování kvality života, které spojují oba zmíněné způsoby
zjišťování. Takovou metodu reprezentuje např. MANSA - Manchester Short Assessment
of Quality of Life - nástroj vypracovaný na univerzitě v Manchesteru a jeho variace
LQoLP - Lancashire Quality of Life Profile. V jejím rámci je rozpracována metodika
LSS (Life Satisfactory Scale) - Škála životního uspokojení (Priebe et al. 1998 in
Křivohlavý 2001). Jde o měření kvality života, kdy se hodnotí nejen celková
spokojenost se životem, ale i spokojenost s řadou předem přesně stanovených dimenzí
života. V rámci metody MANSA se zjišťuje spokojenost v těchto oblastech:
•

vlastní zdravotní stav,

•

sebepojetí,

•

sociální vztahy,

•

rodinné vztahy,

•

bezpečnostní situace,

•

právní stav,

•

životní prostředí,

23

Např. Lancashire Quality of Life Profile (LQoLP) - strukturovaný sebeposuzující rozhovor
zaznamenávaný školeným tazatelem nebo SQUALA - sebeposuzoavcí dotazník vytvoření Zanottim
(1992), který filozoficky vychází z Maslowovy teorie potřeb (Vaďurová; Mühlpachr 2005).
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•

finanční situace,

•

náboženství (víra),

•

účast na aktivitách volného času,

•

zaměstnání (práce) - škola.

Skála spokojenosti (LSS) měří každou z výše uvedených dimenzí na sedmistupňové ose
od minima „nemůže to být již horší" po maximum „nemůže to být již lepší". Cílem
těchto metod je vytvoření přesného obrazu kvality života dané osoby, jak se mu jeví
v dané chvíli. Podle celkového obrazu je možné naplánovat efektivní pomoc a péči.
Metodiky MANSA se využívá nejen к hodnocení kvality života pacientů, ale i к řízení
zdravotní a sociální politiky v regionech atd. (Křivohlavý 2002).
2.5.4

Techniky užívané ke zjišťování kvality života

Jak již bylo zmíněno, objektivní a subjektivní přístup ke zjišťování kvality života
přinášejí odlišné informace, neboť se zaměřují na zkoumání odlišných oblastí kvality
života a jsou vedeny z opačných perspektiv. Schalock (1996) zdůrazňuje, že není nutné
dělat umělé rozlišení mezi subjektivními a objektivními indikátory (faktory) kvality
života, ale doporučuje zkoumat více indikátorů v jedné dimenzi a měřit je jednou nebo
více navrhovanými technikami. Každá s osmi základních dimenzí kvality života (viz
Tabulka č. 2 s. 40) může být měřena z multimetodologické perspektivy, která závisí na
účelu měření. Multidimenzionální perspektiva zahrnuje tři techniky:
•

pozorování účastníka

•

hodnocení založené na výkonu nebo chování osoby

•

použití standardizovaných nástrojů (Schalock 1996).

Zúčastněné pozorování
Zúčastněné pozorování vyžaduje, aby sběratel dat pozoroval (a zaznamenával), co lidé
dělají, poslouchal, co říkají, a často se účastnil jejich denních aktivit, aby lépe pochopil
jejich život a pokusil se pochopit smysl jejich života. Tato etnografická
vyžaduje co možná nejvyšší obeznámenost

se životem zkoumaných

metoda
osob

-

metodologicky navazuje spíše na naturalismus než na pozitivistickou vědu o chování.
Jedná se o pokus pochopit a interpretovat fenomén na základě jeho důvěrné znalosti.
Zúčastněné pozorování je snadno použitelné pro výzkumy ohledně životní spokojenosti,
spokojenosti zákazníků, pocity pohody a interakce osob v prostředí. Výzkumník může
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také studovat chování a interakce v přirozeném prostředí za účelem detailního popisu
života jedince.
Hodnocení založené na výkonu /chování osoby
Hodnocení výkonů nebo chování osoby je definováno použitím objektivních indikátorů
(viz tabulka domén a indikátorů č. 2). Stejné indikátory mohou být užity ke sledování
a hodnocení buď subjektivního nebo objektivního hlediska. Pokud se výzkumník zajímá
o fyzickou spokojenost, objektivními indikátory jsou zdravotní stav, stav výživy,
dostupná zdravotní péče aj. - výzkumník může tyto indikátory objektivně zjišťovat
(např. mapovat četnost návštěv u lékaře, dostupnost odborných lékařských vyšetření
atd.). Stejné indikátory (zdravotní stav, stav výživy...) mohou být použity i к hodnocení
kvality života ze subjektivního hlediska - může být zkoumáno, jaké má respondent
pocity v souvislosti s těmito indikátory, nebo jak je s těmito oblastmi spokojený.
Standardizované instrumenty
Standardizované nástroje jsou velmi často užívány, neboť jsou schopny zachytit více
domén současně. Stručný přehled užívaných standardizovaných nástrojů je uveden
v kapitole 2.7.3.

2.6 Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life
(SEIQoL)
Zkratka SEIQoL znamená Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life Systém individuálního hodnocení kvality života. Jeho autory j sou Irové O'Boyle, McGee
a Joyce. Souborný přehled byl podán v roce 1994, v České republice se věnuje tomuto
pojetí Křivohlavý (2001). Tuto metodu jsem zvolila к průzkumnému šetření, proto ji
nyní stručně charakterizuji.
Nástroj vychází z teorie osobních konstruktů (Kelly 1955) a metody jejich zjišťování
Repertory Grid. Kvalita života, jak ji chápe tato metoda, není něčím všeobecně platným
pro všechny a za každých okolností. Jde o způsob zjišťování kvality života, který
neklade předem kritéria stanovující „co je dobré, správné nebo žádoucí", ale vychází
z osobních představ dotazovaného o tom, co on nebo ona považuje za důležité. Pojetí
kvality života závisí tedy na systému hodnot dotazované osoby a tento systém je
diagnostikován a respektován (Křivohlavý 2001, 2002).
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Metoda SEIQoL dává dotazovaným osobám možnost svobodně si zvolit oblasti zájmů,
zaměření a hodnot (cílových podnětů). Svoboda vyjádření je důležitou charakteristikou,
neboť je zřejmé, že osobou uváděné podněty mohou být jiné, než se druzí lidé
domnívají, že by měly být - např. podle pojetí obtíží té či oné nemoci, postižení apod.
Dotazovaným lidem se tímto způsobem nic „nepodsouvá", a tím mají příležitost citlivěji
reagovat a vyjadřovat se k tomu, co oni sami považují za důležité ve svém životě, nikoli
pouze reagovat na to, co si myslí okolí, že je pro ně důležité (Křivohlavý 2001, 2002).
Hlavní myšlenkové linie:
•

Pojetí kvality života dotazované osoby je individuální - vychází z toho, jak je
kvalita života definována dotazovanou osobou, jak je jí samou hodnocena.

•

Základními daty jsou výpovědi dané osoby.

•

Pojetí kvality života dané osoby závisí na jejím vlastním systému hodnot, který
je při měření kvality jejího života plně respektován.

•

Aspekty života, které jsou vdané situaci a chvíli podstatné, jsou určovány
osobou a jsou hodnoceny jako závažné. Tyto aspekty se mohou v průběhu života
měnit.

•

Ty aspekty života daného člověka, které jsou pro danou osobu kriticky závažné,
se daná metoda snaží poznat v rozhovoru s touto osobou.

•

Relativní důležitost všech aspektů kvality života každého člověka v dané situaci
se zjišťuje a měří využitím metody analýzy jeho názoru a přesvědčení
(judgement analysis).

Metoda SEIQoL se snaží v rozhovoru s určitou osobou zjistit aspekty života, které jsou
pro daného člověka kriticky závažné. Nejde o zcela volný rozhovor, ale o rozhovor do
určité míry strukturovaný. Je tematicky omezen jen na nej důležitější aspekty kvality
života, nezahrnuje tak všechny aspekty, které by mohly přicházet v úvahu. Zjišťuje se
nejdříve

relativní

důležitost

každého

aspektu

kvality

života

daného

člověka

v momentální situaci. Každý aspekt se zachycuje nejprve v obecnější formě (heslovitě),
poté se zjišťuje jeho hlubší význam a interpretace aspektu dotazovaným (Křivohlavý
2002).
v

„Životní cíle"
Klíčovým pojmem metodiky jsou „životní cíle" (anglický výraz „cue"). Rozumí se tím
cíl snažení, tj. cílově zaměřený (teleologický) podnět к aktivitě. Sémanticky by bylo
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možno překládat klíčový termín „cue" větou typu: „O co ti v životě jde a oč ti jde
především (nejvíce)?" Hlubší význam termínu „eue" je možné vyjádřit souslovím
„cílený podnět snažení", „podnět zaměřený cílově", jako „zdroj motivace, zaměření,
směřování" nebo „smysl života". Jde o životní úkoly a cíle - na co má člověk v životě
zaměřeno v rámci celkového obrazu života, jeho dlouhodobé snahy, nikoli momentální
chtění. V ideálním případě se v průběhu rozhovoru s dotazovanými osobami neuvádějí
příklady různých možných zaměření, aby se zamezilo sugestivnímu ovlivňování.
Existují však konkrétní příklady cílových podnětů snažení, které mohou být pomocí
к ujasnění toho, o co jde v dotazu po pěti základních životních hodnotách (Křivohlavý
2001,2002).
Podrobné informace o metodě SEIQoL přináší Křivohlavý v publikaci Psychologie
zdraví (2001). SEIQoL dosud nebyl standardizován pro českou populaci.
Schedule for the Evalutation of Individual Quality of Life - Direct Weighting
(SEIQoL-DW)
Tento nástroj byl odvozen od nástroje pro měření subjektivní kvality života SEIQoL. Je
dílem stejných autorů, jako jeho předchůdce. Nástroj SEIQoL-DW umožňuje
respendentům označit ty oblasti života, které považují za nej důležitější, ohodnotit jejich
výkon (úroveň fungování) v daných oblastech a spokojenost s každou z nich. Jedná se
o zkrácenou formu měření, která nahradila poněkud těžkopádnou techniku analýzy
názoru a přesvědčení z přechozího nástroje jednodušší procedurou - měřením relativní
důležitosti daných životních cílů. Výhodou tohoto nástroje je praktičnost a rychlost
(O'Boyle 1996).
SEIQoL-DW se skládá z pěti barevných disků, které se otáčejí kolem centrálního bodu.
Každý z nich představuje určitou oblast života označenou respondentem jako důležitou
pro celkovou kvalitu života. Tyto disky jsou podloženy větším diskem se zobrazenou
stupnicí 0 až 100 pomocí lze označit relativní důležitost jednotlivých oblastí (O'Boyle
1996).

2.7 Kvalita života v kontextu mentálního postižení
2.7.1

Kvalita života a mentální postižení

Koncept kvality života se začal výrazněji užívat v kontextu postižení a osob
s mentálním postižením v posledních dvou dekádách (Schalock 2004). Byl převzat do
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teorie i aplikovaného výzkumu týkající se sociální politiky, tvorby programů podpory
jednotlivcům i skupinám a hodnocení poskytovaných služeb.
Sociální a psychologická dynamika a duševní pohoda osob s postižením zahrnuje
některé specifické faktory: sociální podporu, integraci, interpersonální zodpovědnost,
vnitřní kontrolu, autonomii, aspirace a očekávání. Postižení a změny související
s poškozením funkcí jsou okolnosti, které ovlivňují lidské schopnosti činit vlastní
rozhodnutí a žít plnohodnotný život. Žít běžný život pro tyto jedince vyžaduje větší
podporu, než je obvyklé ve srovnání s ostatními v podobném věku a fázi života. Taková
podpora může zahrnovat nej různější formy jako speciální trénink, poradenství,
strukturování možností nebo speciálně vytvořené úpravy prostředí nebo sociálních
vztahů.
Lidé s mentálním postižením mohou zažívat problémy, které se týkají jejich participace
na dění ve společnosti. Tito lidé a jejich rodiny jsou ohroženi vyloučením z mnoha
situací a možností, které jsou běžně dostupné každému. Proto je třeba ovlivňovat
sociální politiku a vytvořit prostředí, které umožní přístup všem osobám к ostatním
lidem, místům a zdrojům. Koncept kvality života slouží jako pojmová báze pro tyto
snahy (Schalock 2004).
Schalock ve své práci uvádí základní všeobecně přijímané principy, které se týkají
kvality života a postižení. Jednou z hlavních zásad je fakt, který nemusí být na první
pohled zřejmý - a sice, že kvalita života osob s postižením je složena ze stejných
faktorů a vztahů, které jsou významné pro všechny osoby bez ohledu na postižení.
Člověk s postižením má stejné základní potřeby jako kdokoli jiný - a pokud nejsou jeho
potřeby uspokojovány, kvalita života trpí. Jestliže má člověk s postižením možnost
a příležitost jako kdokoli jiný usilovat o dosažení svých cílů v hlavních životních
oblastech (domov, škola, komunita, zaměstnání...), jeho kvalita života roste (Schalock,
1996).
Klíčovým se u osob s postižením jeví stále zdůrazňované hledisko perspektivy jedince
a porozumění vyžadující hlubokou znalost zkoumané osoby. Pokud chceme zjišťovat
a pochopit kvalitu života jiného člověka, je důležité si klást otázku: „Jak bych se cítil já,
kdybych byl v této situaci?" Abychom pochopili subjektivní zkušenost jiného člověka,
musíme být schopni vcítit se do jeho pocitů bez toho, abychom nahradili nebo zaměnili
vlastní hodnoty, názory, přesvědčení a interpretace za jeho vlastní hodnoty, názory
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a přesvědčení. Také to vyžaduje, abychom byli schopni na čas „odložit" (nebo
„uzávorkovat") naše domněnky a názory na mentální retardaci, protože tato „nálepka"
nám dává filtr, přes který interpretujeme vše, co tyto osoby řeknou nebo udělají (Taylor;
Bogdan 1996). Ke zkoumání kvality života je třeba se přenést od „znalostí o lidech",
které jsou intelektuální a teoretické ke „znalosti lidí", jež jsou osobní a sociální, je třeba
vědět, jak se lidé cítí a jak vnímají svoji životní situaci (Bruyn 1966 in Taylor and
Bogdan 1996).
Mnoho autorů (Brown 2003; Stark & Faulkner 1996; Schalock 1996 aj.) upozorňuje na
fakt, že kvalita života a její zjišťování nemůže být odděleno od vývojového období, ve
kterém se jedinec nachází, od sítě podpory a důležitých životních oblastí. Jednotlivé
domény budou mít různou závažnost závisející na věku jedince. Dosud nejvíce
pozornosti bylo pravěpodobně věnováno doméně životnímu prostředí (bydlení).
Prostředí je považováno za nej důležitější faktor, protože je jím nejvíce ovlivněn sociální
a emoční vývoj jedince. Výzkumy (Lehman; Slaughter; Meyers in Stark and Faulkner
1996) ukazují, že kvalita života stoupá napříč životními prostředími - od velkých
zařízení pro jedince s psychiatrickým a kognitivním postižením a nízkou kvalitou života
směrem к vyšší kvalitě života pro jedince žijící v malých komunitách nebo v rodinném
prostředí. Za důležité oblasti jsou dále považovány zejména rodina, škola a vzdělávání,
zaměstnání a sociální a emoční vztahy.
Některé oblasti jsou často neprávem opomíjeny - Stark a Faulkner (1996) poukazují na
to, že např. trávení volného času a rekreační aktivity jsou pro děti i dospělé s mentální
retardací brány jako velmi málo důležité (low-priority). Nicméně současné trendy ve
společnosti ukazují, že bez kvalitního způsobu trávení volného času není kvalitního
života. Lidé s mentální retardací zažívají často v životě období nezaměstnanosti
a „přebytku" volného času - a o to více potřebují zkušenosti, jak trávit volný čas
i

pozitivním a zdravým způsobem. Dnes jsou rekreační aktivity chápány jako příležitosti
к zapojení jedinců do života společnosti a prostředek ke zvládání životních stresů.
Navíc mohou sloužit jako prevence izolace a samoty a přispívat к pocitu soběstačnosti
(Stark; Faulkner 1996).
2.7.2

Zjišťování kvality života u osob s mentálním postižením

Zjišťování kvality života u osob s mentálním postižením má svá specifika. Tradičně
byla kvalita života u této skupiny hodnocena prostřednictvím ostatních (tj. s pomocí
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jiných osob) nebo na základě sociálních indikátorů (jako je zdraví, sociální dávky,

přátelství, životní standard, vzdělání aj.). Reformní hnutí v 60. a 70. letech a změny
týkající se posunu v oblasti kvality života směrem к subjektivnímu hodnocení
spokojenosti a blaha změnily způsob myšlení a názor na to, koho zahrnout do zjišťování
individuální kvality života u osob s MP. Dnes již zcela převládá názor, že jedinci
s postižením by měli být přímo zahrnuti do výzkumů ohledně měření kvality jejich
života a tzv. proxies (prostředníci, zástupci, blízké osoby) by měli být využíváni jen
tehdy, když je to absolutně nezbytné z důvodu komunikačních obtíží. Tyto názory
přinesly nové významné změny, které se promítly do dvou hlavních témat: (1) využití
samotných osob s mentálním postižením jako tazatelů a (2) využití a ovlivňování
prostředníků (tzv. proxies) (Verdugo et al. 2005).
Využití samotných osob s mentálním postižením jako tazatelů bylo součástí projektu
Maryland's Ask Me! ve Spojených Státech. Tento projekt vyvinul speciální nástroj pro
měření kvality života a postup, který zapojuje vyškolené osoby s mentální retardací jako
tazatele jiných osob. Nástroj se zaměřuje na osm domén nejčastěji uváděných
v mezinárodní literatuře (viz kapitola 2.4.2). Přestože tento postup vyžadoval úpravu
otázek a odpovědí, projekt a následný výzkum přinesl data s vysokou reliabilitou
a validitou a mimo jiné i tato zjištění: (1) využití osob s MP jako tazatelů redukuje
potřebu prostředníků (proxies); (2) zjednodušení jazyka a formátu otázek a odpovědí
vede ke zvýšení počtu osob, které jsou schopny odpovídat samy za sebe (Verdugo et al.
2005).
Při měření kvality života u osob s postižením je prioritní použít všechny dostupné
metody a postupy, které jim umožní vyjádřit jejich vlastní názor. Tyto metody zahrnují
zjednodušení formulace otázek a odpovědí, poskytnutí alternativních odpovědí ve formě
obrázků, použití tlumočníků a užití metod alternativní a augmentativní komunikace.
Někteří jedinci i přesto nejsou schopni vyjádřit svoje mínění - pak se přistupuje k tomu,
aby dobře informovaný zástupce mluvil za dotazovaného. V takovém případě však
vznikají obavy, jestli informace poskytnuté zástupcem jsou validní a přesně vyjadřují
mínění dotazovaného. Informace získané touto cestou mohou být stejně tak přesné
a důležité jako mylné. Vyjádření blízkých osob mohou být velmi užitečná, nikdy však
nemohou nahradit původní výpověď. V literatuře (Heal; Sigelman 1990) jsou uvedeny
možné přístupy, jak zacházet s těmito informacemi (např. porovnávat je odlišně od
původních vyjádření, statisticky je korigovat aj.).
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Kvalitu života lze měřit pomocí indikátorů, které se vztahují ke klíčovým oblastem
kvality života. Měření pomocí indikátorů má své výhody: snadnou interpretovatelnost
a transparentnost, ukazuje možnosti změny (zlepšení) v jednotlivých oblastech, ukazuje
efektivitu intervence apod. (Verdugo 2005). Měření kvality života se může ubírat
dvěma různými směry (Verdugo 2005; Schalock 1996 aj.):
•

zaměření na úroveň spokojenosti, kterou vyjadřuje zkoumaná osoba vzhledem
к jednotlivým doménám - tj. zjišťování subjektivních komponent kvality života,

•

zaměření na objektivní indikátory - životní podmínky, životní situace vztahující
se к doménám - tj. zjišťování objektivních komponent kvality života.

Oba přístupy mají své výhody a nevýhody (zmiňované v kapitole 2.5). Hlavními
nevýhodami prvně zmiňovaného přístupu jsou nízká korelace mezi subjektivním
a objektivním měřením, samotná povaha měření (je nestabilní v čase), tendence
poskytovat jen celkové hodnoty pociťované spokojenosti. Proto je optimální výběr
nástrojů, které mapují obě dimenze. Konečná interpretace je pak závislá na účelu, za
jakým je kvalita života zjišťována (Verdugo 2005).
2.7.3

Standardizované instrumenty užívané u populace s mentálním postižením

Specifika měření kvality života u populace s mentálním postižením vedla к vývoji
nástrojů, které svojí povahou a zaměřením vyhovují této populaci. Nejčastěji
zjišťovanými faktory jsou: komunitní život, zaměstnání, vlastnictví a sociální integrace
(rodina, přátelé), zdravotní stav a bezpečí, možnost volby a rozhodování. Tabulka č. 3
uvádí stručný přehled nástrojů pro zjišťování kvality života u osob s postižením.24
Pro výzkumné šetření jsem použila dotazník Quality of Life Questionnaire Schalock &
Keith, který charakterizuji v kapitole 5.2.3.
Tabulka č. 3 - Nástroje к hodnocení kvality života osob s postižením25
Autor

Rok

Nástroj

Bellamy et al.

1990 Resident Lifesytle Inventory

Brown and Bayer

1992 Rehabilitation Questionnaire: A Personal Guide to the
Individual's Quality of Life

Brown, Bayer a MacFarlane

1989 QOL Questionnaire

24

V České republice zatím nemáme žádný standardizovaný nástroj pro meření kvality života u osob
s MP.
25
Dle Schalock 1996; Brown & Brown 2003.

52

Brown, Raphael, Renwick

1997 Quality of Life Profile: Adult Version

Burnett

1989 The Resident Satisfaction Inventory

Cummins et al.

1994 Comprehensive QOL Scale

Evans, Burns, Robinson, Garret

1985 QOL Questionnaire

Heal, Chadsey-Rush

1985 Lifestyle Satisfacion Scale

Heal, Rubin, Park

1995 Satisfacion Interview Scale

Halpern, Nave, Close, Nelson

1986 Test Battery

Harner, Heal

1993 Multifaceted Lifestyle Satisfaction Scale

Keith, Schalock

1995 Quality of Student Life Questionnaire

Lehman

1988 Quality of Life Interview

Oulette-Kuntz et al.

1994 Quality of Life Interview Schedule (QUOLIS)

Schalock, Keith

1993 Quality of Life Questionnaire (QOL.Q)

V této kapitole se věnuji tématu kvality života. Pojem není dosud přesně definičně
vymezen a existuje mnoho přístupů z perspektiv oborů, které se tímto tématem zabývají
- stručně popisuji hlavní z nich. Kvalitu života lze zkoumat z objektivního nebo
subjektivního hlediska, v současné době se odborníci přiklánějí к subjektivnímu
přístupu. Domény kvality života představují hlavní oblasti, které se na kvalitě života
podílejí, různé přístupy vymezují odlišný počet domén a indikátorů. Blíže charakterizuji
přístup Schalocka, o který se ve své práci opírám.
Samostatně se zaměřuji problematiku měření kvality života - zde se odkazuji na
Křivohlavého členění: metody externí, interní a smíšené, a stručně popisuji užívané
techniky: pozorování, hodnocení výkonu a standardizované nástroje. Zvláštní pozornost
věnuji metodě SEIQoL, kterou používám ve svém průzkumném šetření.
V závěru zpracovávám problematiku kvality života v kontextu mentálního postižení.
Kvalita života osob s mentálním postižením je složená ze stejných oblastí a vztahů, ale
v životě těchto osob nabývají významu ještě jiné faktory, jako je speciální podpora,
integrace, autonomie a další. Významnými oblastmi, které hrají v životě osob
s postižením dominantní roli, je zejména prostředí, kde jedinec žije a vyrůstá, jeho
rodina, vztahy, vzdělávání a zaměstnání. Jestliže je lidem s postižením umožněno
naplňovat své cíle ve všech těchto oblastech, kvalita jejich života roste a oni pociťují
spokojenost a úspěšnost. Poslední část kapitoly je věnována zjišťování kvality života
u osob s MP, které má z důvodu charakteru postižení svá specifika. Na závěr uvádím
seznam vybraných nástrojů užívaných ve světě.
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3. SEBEURČENÍ
3.1 Sebeurěení jako doména kvality života
Ve svém průzkumném šetření jsem se rozhodla věnovat se blíže jedné z domén kvality
života (dle Schalockova modelu) - sebeurěení. Proto nyní charakterizuji možný
teoretický náhled na tuto oblast.
Kvalita života a sebeurěení jsou dva koncepty, které jsou v odborné literatuře často
zmiňovány ve stejném kontextu, často jako vzájemně související pojmy (Wehmayer;
Schalock 2001). Systematické pojednání nebo výzkum vztahu těchto dvou pojmů
a oblastí však dosud nebyl proveden. Je zřejmé, že se oba pojmy částečně překrývají:
sebeurěení přispívá ke kvalitě života. Kvalita života je často měřena pomocí nástrojů,
které mapují nezávislost, kompetence, produktivitu, sociální začlenění a spokojenost.
Při zjišťování sebeurěení je snaha zachytit autonomii, seberegulaci, možnosti volby,
rozhodování aj. (Wehmeyer; Schwartz 1998). Schalock (1996) zdůrazňuje nutnost
přesnějšího zkoumání domény sebeurěení pomocí indikátorů (autonomie, volba,
rozhodnutí, osobní kontrola a další) za účelem zmapování toho, jakým způsobem
sebeurěení ovlivňuje ostatní domény kvality života. Indikátory také poskytují detailnější
obraz kvality života osob s mentálním postižením, než jen subjektivní vyjádření
spokojenosti v nějaké oblasti.

3.2 Vymezení pojmu sebeurěení a jeho principy
3.2.1

Sebeurěení jako proces

V širším slova smyslu lze chápat sebeurěení jako proces, který uznává práva osob
s postižením řídit svůj život a být za něj zodpovědný. Tento proces se liší od člověka
к člověku a je závislý na tom, co který jedince považuje za důležité a žádoucí
к vytvoření smysluplného života. V tomto procesu si jedinci sami volí, kde a s kým
budou žít, jaký typ služeb potřebují, kdo jim tyto služby bude poskytovat, jak budou
trávit svůj volný čas. To zahrnuje také výběr pracovních a vzdělávacích činností,
kterými se budou zabývat, a určení míry zapojení do společnosti (Dostupné na WWW:
<http.www.tash.org>).
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Principy sebeurěení
Nerney a Shumway (1996) uvádí čtyři principy sebeurěení:
•

Svoboda - způsobilost každého jedince se zvoleným okruhem lidí (rodinou
a přáteli) plánovat a realizovat svůj život s potřebnou podporou (nikoli jen
„nákup programu").

•

Pravomoci — způsobilost osob s postižením (se sociální podpůrnou sítí
a podporou pokud je třeba) mít к dispozici a ovládat určitý dohodnutý obnos
financí za účelem nákupu sociálních služeb. Do této oblasti patří i právo volit,
právo účastnit se různých smluvních vztahů (např. o koupi domu, o uzavření
manželství).

•

Autonomie -

uspořádání zdrojů formálních i neformálních, které budou

napomáhat lidem s postižením v zapojení do života ve společnosti.
•

Zodpovědnost

-

přijetí hodnotné

role ve

společnosti

prostřednictvím

zaměstnání v konkurenčním prostředí, zapojení do společenských organizací,
spirituální rozvoj a obecná péče o členy společnosti, stejně jako zodpovědnost za
vynaložení veřejných peněz způsobem, který zlepšuje život osob s postižením.
Zodpovědnost se týká také dodržování společenských norem a pravidel, práv
a povinností (Dostupné na WWW: <http://www.tash.org/>).
3.2.2

Sebeurěení jako sebeurěující chování a jeho základní charakteristiky

V užším slova smyslu můžeme sebeurěení chápat jako sebeurěující chování nebo
jednání, které obsahuje určité charakteristiky. V tomto smyslu definuje sebeurěení
Wehmeyer (1995, s. 7) jako „takové jednání, kdy je jednající osoba hlavní příčinnou
hybnou silou ve svém životě a kdy volí a rozhoduje se ohledně své kvality života
oproštěně od přehnaného vnějšího ovlivňování nebo zásahů okolí."
Nejdůležitějším elementem je jednající osoba - „causal agent". Spojení můžeme česky
vyjádřit jako „původce děje". Původce děje je někdo, kdo ovlivňuje situaci, provádí
volby, činí rozhodnutí, a tím mění svůj život podle vlastních konkrétních plánů. Lidé se
chovají sebeurčujícím způsobem zejména tehdy, je-li v jejich jednání přítomen záměr
utvářet svoji budoucnost (Wehmeyer 1999; Wehmeyer & Schalock 2001).
Wehmeyer (1995) identifikoval čtyři základní charakteristiky sebeurčujícího chování:
1.

autonomní chování,

2.

seberegulační chování,
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3.

empowerment,

4.

seberealizace.

Tyto charakteristiky popisují funkce chování a určují, jestli je chování sebeurčující,
nebo není. Věk, možnosti, schopnosti a okolnosti mohou mít vliv na to, do jaké míry se
jednotlivé charakteristiky projeví, sebeurčení jako takové může kolísat v průběhu času
a v různých prostředích. Tyto charakteristiky chování se objevují v raném vývoji,
posléze si v průběhu jednotlivých vývojových etap (dětství, adolescence) osvojujeme
dovednosti a postoje, které nám umožňují stát se „hlavním aktérem" ve svém vlastním
životě (Wehmeyer, 1995).

3.3 Indikátory sebeurčení
Schalockův koncept kvality života vyčleňuje sebeurčení jako jednu z hlavních domén
kvality života. Zároveň identifikuje indikátory a deskriptory, pomocí kterých je možné
sebeurčení zkoumat. Jedná se o následující indikátory:
•

autonomie,

•

výběr / provádění volby,

•

osobní cíle a hodnoty,

•

rozhodování,

•

sebeřízení,

•

osobní kontrola.

Tyto indikátory je možné operacionalizovat a jejich prostřednictvím popisovat danou
dimenzi kvality života, přičemž lze použít objektivní i subjektivní perspektivu
(Schalock

1996). Mezi jednotlivými indikátory existují vazby a vztahy, striktní

vyčlenění působí poněkud uměle. Průzkumné šetření jsem zaměřila na zkoumání těchto
indikátorů, které dále charakterizuji:
(1)

autonomie,

(2) volba a rozhodování,
(3) osobní cíle a hodnoty.
Tyto indikátory jsem zvolila z několika důvodů. Autonomie je jedním z hlavních
předpokladů vedení samostatného života. Lidé s postižením (i lehkým) jsou často
závislí na péči a pomoci blízkých osob (např. rodičů) i v situacích, které by mohli
zvládat vlastními silami. Tato závislost s sebou může přinášet zasahování rodičů do
jejich života - do trávení volného času, do financí apod. Volba a rozhodování
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s autonomií úzce souvisí a mnoho mladých lidí s postižením má problémy v této oblasti.
Nejsou zvyklí rozhodovat, neboť za ně často rozhoduje někdo jiný a někdy ani nemají
představu, co by se jim líbilo. Rozhodování je třeba se učit (nejlépe v přirozené situaci),
je to mentální dovednost a velmi záleží na postoji rodičů, zda budou podporovat vývoj
těchto dovedností adekvátně věku dítěte. Osobní cíle a hodnoty naplňují náš život,
určují směr, kterým se vydáme. V dětství je přejímáme od jiných lidí, v dospělosti šije
můžeme zvolit sami. Všechny tyto oblasti jsem chtěla zachytit, odkrýt.
3.3.1

Autonomie (nezávislost)

Autonomii (česky nezávislost) definují Sigafoos et al. (1988 in Wehmeyer 1995) jako
jednání podle vlastních preferencí, na základě vlastní volby, ve shodě s vlastními zájmy
a schopnostmi, přičemž je toto jednání nezávislé na přehnaném vnějším vlivu nebo
vměšování. Baštecká a Goldman (2001, s. 352) považují za autonomní takové jednání,
které ,je vykonáno záměrně, s porozuměním situaci, jejím důsledkům, bez nátlaku
a ovlivňování."
Je ale zřejmé, že lidské chování není nikdy zcela autonomní nebo nezávislé - žijeme
naše životy společně s ostatními. Naše volby a rozhodnutí jsou často vynucené
a zřídkakdy představují ideální možnost. Jsme závislí na druhých lidech ana jejich
rozhodnutích - ovlivňují nás blízcí příbuzní, životní partneři, lékaři, finanční poradci.
Přívlastek „přehnaný" (vnější vliv) znamená subjektivitu a kontext, jak je námi vnímán.
Co je pro jednoho přijatelná úroveň vlivu, může se druhému jevit jako neakceptovatelné
vměšování. Názory na úroveň vlivu jsou odlišné jak mezi jednotlivci, tak mezi
kulturami (Wehmeyer 1999). Autonomii lze vnímat jako průběžně proměnlivou
hodnotu, člověk se rozhoduje někdy více, někdy méně autonomně (Baštecká; Goldmann
2001).
V užším slova smyslu je možné spojovat autonomii s autonomním fungováním, se
soběstačností nebo samostatností ve smyslu (ne)závislosti na pomoci okolí nebo
(ne)potřebnosti podpory a pomoci v určitých situacích a činnostech. Autonomie se
podle Sigafoos et al. (1988 in Wehmeyer 1995) manifestuje ve čtyřech typech vnějších
aktivit:
1.

péče o sebe sama a o rodinu,

2.

aktivity organizace a řízení,

3.

rekreační aktivity,
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4.

sociální a pracovní činnosti.

První skupinu představují činnosti, které se týkají péče o vlastní osobu - nezávislost na
pomoci v oblékání, osobní hygieně apod, a péče o domácnost, kam patří běžné domácí
práce, jako je praní prádla, příprava jídla, úklid, používání technologií v domácnosti
(např. vysavač, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice apod.). Lidé s lehkým
mentálním postižením, kterým je věnována tato práce, nemají s většinou těchto činností
větší potíže, i když v některých činnostech mohou potřebovat delší čas к jejich
zvládnutí. Autonomie v této oblasti znamená nejen být nezávislý na vnější pomoci, ale
také „dělat věci po svém" (např. neexistuje nic takového, jako je „správný" způsob mytí
nádobí...).
Druhá skupina činností se týká interakcí s prostředím -

patří sem využívání

komunitních zdrojů: např. styk s institucemi jako je banka, lékař, pošta, úřady, užívání
veřejné dopravy apod. v této oblasti již mohou být značné individuální rozdíly
v nezávislosti. Některým lidem s mentálním postižením nedělá žádné potíže cestování
z místa na místo a výborně se orientují, ale při návštěvě pošty nebo větším nákupu
potřebují pomoc např. v komunikaci nebo při manipulaci s penězi. I tyto dovednosti se
dají do určité míry „naučit".
Rekreační aktivity se týkají individuálních zájmů, preferencí a míry - jak často se
jedinec věnuje svým zájmům a dalším volnočasovým aktivitám (návštěva divadel, kin,
sportovní činnosti, koníčky atd.). Pro lidi s mentálním postižením mohou mít rekreační
aktivity a zájmy další rozměr - a sice jako hlavní náplň volného času, neboť v jejich
životech se mohou objevovat častější periody nezaměstnanosti a jejich oblíbené činnosti
se mohou stát významným faktorem úniku z nudy a přebytku volného času.
Čtvrtá skupina činností zahrnuje sociální a pracovní oblast - míru zapojení do
pracovního života, přátelství a vztahy, život ve společnosti. Někteří lidé s mentálním
postižením potřebují podporu a pomoc právě v této oblasti, neboť žijí v uzavřené rodině
a sami mohou být introvertné založení. Pak potřebují pomoc s navázáním přátelských
vztahů a podporu v účasti a zapojení se v nej různějších společenských akcích (např.
diskotéky, zábavná odpoledne aj.).
К tomuto konceptu je nutné poznamenat, že autonomie se sice projevuje ve vnějším
prostředí, ve skutečnosti je to však vnitřní dispozice, která se váže na záměr a motivaci.
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3.3.2

Volba a rozhodování

Rozhodování můžeme chápat jako proces výběru mezi několika různými možnostmi
(Plháková 2003). Náš život je plný rozhodování, některá rozhodnutí však ovlivní náš
život podstatným způsobem (výběr partnera, výběr zaměstnání), jiná vnímáme jako
méně důležitá (výběr oblečení, výběr jídla). Některá rozhodnutí můžeme změnit lehce,
jiná lze měnit obtížně, avšak jen málo rozhodnutí v životě člověka je zcela nezvratných
(např. rodičovství). V optimálním případě bychom se měli rozhodovat na základě
pečlivého zvážení výhod a nevýhod každé alternativy, všech pro a proti, s cílem
maximalizovat zisky a snížit ztráty. Lidé se však obvykle takto

systematicky

nerozhodují, neboť většinou nemají к dispozici všechny informace nebo dostupné
informace nesprávně vyhodnocují (Tversky; Kahneman 1972 in Plháková 2003).
Pro osoby s mentálním postižením je volba a rozhodování jedním z hlavních témat.
V historii často nemohli volit a rozhodovat o svém životě vůbec, případně byly jejich
možnosti velmi omezené: v zásadě jen na „život v instituci" nebo „život doma" bez
podpory a pouze s omezenými možnostmi vzdělávání a zaměstnání. Podle Taylora
(2008) pojem „volba" znamená, že bez ohledu na hloubku postižení by lidé měli mít
možnost vybírat ze stejně široké palety možností, která je dosažitelná většinové
společnosti.
I dnes, kdy se ustupuje od institucionálního bydlení, které možnosti volby drasticky
omezuje, je ještě stále v této oblasti mnoho co dohánět. Lidé s mentálním postižením
často nemohou volit v oblastech, které jsou důležité pro život každého člověka: s kým
budou bydlet, kde budou bydlet, jak stráví svůj volný čas, za co utratí peníze, co budou
jíst. Případně jsou jejich možnosti rozhodování omezené: například si mohou vybrat,
s kým budou bydlet na jednom pokoji, ale nikoli to, jestli vůbec chtějí s někým bydlet.
Opravdová volba znamená možnost výběru z celé škály možností způsobů života,
osobních cílů a zájmů, které mají ostatní lidé (Kennedy; Lewin 2005).
Taylor (2008) vymezil nej důležitější oblasti, ve kterých by dospělí lidé měli mít
možnost volby a rozhodování:
•

v jaké komunitě žít, kde bydlet,

•

jestli žít sám, nebo s ostatními, a pokud ano, tak s kým,

•

výběr přátel a účast na dění - společné aktivity (typ, frekvence, způsob... aj.),

•

od koho a jakým způsobem budou přijímat osobní podporu nebo asistenci,
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•

sexualita a sexuální vztahy (frekvence, způsob.. .aj),

•

výběr zaměstnání (kde chtějí pracovat a jak),

•

lékařská ošetření (způsob léčby) a terapeutické intervence.

K tomu přistupuje rozhodování ohledně běžných denních aktivit, které nepostiženým
lidem připadají jako samozřejmost:
•

výběr jídla (kdy jíst, co jíst, jak jíst),

•

doba spánku,

•

trávení volného času,

•

výběr oblečení a osobní vzhled (účes, doplňky aj.).

Všichni lidé by měli být považováni za kompetentní, pokud jde o volby týkající se
jejich života. Někteří ale mají omezenou schopnost vyjádřit své rozhodnutí

-

a vtákových případech je nutné zjišťovat jejich názory pomocí lidí, kteří je dobře znají
- nejčastěji jsou to rodiče, členové rodiny apod. Rozhodnutí učiněná na základě těchto
náhradních vyjádřeních, by však měla být omezená jen na oblasti, které jsou nedostupné
vyjádření osob s postižením, a ne principielně všeho ostatního (Dostupné na WWW:
<http ://thechp .syr. edu>).
Naše rozhodnutí mohou být dobrá i špatná. Někteří jedinci (postižení i nepostižení) ale
žijí nevhodným a nezdravým životním stylem. Taylor (2008) vyjadřuje názor, že
postižení jako takové není důvodem, proč odnímat možnosti volit a rozhodovat, ani
důvodem pro podporované rozhodování v oblastech, které lidem nepřísluší (např.
eutanazie). Koncept volby a rozhodování by nikdy neměl být užíván к ospravedlnění
zanedbávání, chudoby nebo absence realistických možností. Lidé si nevybírají „trpět
hlady" nebo „být bezdomovcem", jedná se o vynucenou volbu. I lidé, jejichž životní
styl je nezdravý, škodlivý, nebo v rozporu s našimi hodnotami, mají právo na vlastní
volbu a náš respekt (Taylor 2008).
Nemožnost volit a málo příležitostí к rozhodování u osob s mentálním postižením
s sebou nese ještě další riziko: obtížnější osvojování (popřípadě i absence) dovedností,
které jsou pro provádění rozhodnutí potřebné. Jedná se např. o tyto dovednosti:
orientace v problému, dovednost zvažovat výhody a nevýhody, očekávání založená na
realistickém pohledu na problém aj. Rozvíjet tuto oblast (metakognice) by mělo být také
cílem poskytované podpory.
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3.3.3

Osobní cíle a hodnoty

S pojmem „hodnoty" se setkáváme v běžném životě na každém kroku a to
v nejrůznějších souvislostech (ekonomických, fyzikálních, duchovních aj.). Pojem
hodnota je předmětem studia axiologie - filozofické disciplíny, která se zabývá
hodnotami, jejich povahou a vztahy. V psychologii je pojem hodnota rozpracován
v několika rovinách.
V psychologii můžeme „hodnoty" vymezit jako subjektivně pojaté dobro: hodnotné je
to, co je pro nás dobré, z čeho se můžeme těšit, co nám přináší uspokojení. Hodnoty
jsou subjektivně žádoucí nebo pozitivně významné vlastnosti objektů - věcí, činností,
bytostí, přičemž se jedná o trvalejší pojetí dobrého, užitečného a příjemného
(Nakonečný 1995). Hayesová (1998, s.97) definuje hodnoty jako „stálé osobní
předpoklady, které leží v samém základu postojů. Týkají se obecných principů, jako
například toho, co je morální nebo sociálně žádoucí." Osobní hodnoty nám slouží jako
standardy, podle kterých posuzujeme chování (svoje i ostatních) a jsou velmi úzce
provázány s postoji - postoje přímo vycházejí ze základní hodnotové soustavy člověka
(Hayesová, 1998). Hartl (1996, s.63) definuje hodnotu jako „názor na to, co je žádoucí
a dobré a co je nežádoucí, zlé", přičemž tato vlastnost je objektům, situacím nebo
událostem přisuzovaná jedincem.
Existují různá třídění hodnot. Obecné třídění (podle obsahu) přináší Nakonečný (1995):
1.

materiální hodnoty (jídlo, bydlení, majetek, zdraví...)

2.

sociální hodnoty (láska, přátelství, spolupráce...)

3.

duchovní hodnoty (pravda, dobro, krása...).

Dále je možno dělit hodnoty na pozitivní (co je žádoucí) a negativní (nežádoucí), nebo
přímé (bezprostředně uspokojují potřeby zájmy a přání jedince, např. jídlo) a nepřímé
(uspokojují zprostředkovaně (např. peníze na nákup jídla). Hodnoty se vytvářejí
a postupně diferencují v průběhu vývoje jedince a v procesu socializace. V dospělosti
tvoří uspořádaný systém podle důležitosti - hierarchii hodnot, která určuje životní styl,
morálku a obecné postoje člověka (Hartl, 1996). Existují i další klasifikace hodnot
(např. Frankl).
Důležitou vlastností hodnot je, že se stávají součástí sebepojetí a spojují se s nimi
centrální postoje. Vytváří se individuální hierarchický systém hodnot, tj. pojetí různých
materiálních, sociálních, duchovních statků, od nejvyšších k nejnižším, od nezbytných
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až k postradatelným. Tento systém není ale neměnný, v průběhu času se může
i dramaticky měnit (např. při vážném onemocnění se nejvyšší hodnotou stává zdraví)
(Nakonečný 1995).
Pro jednání člověka je podstatná existence cílů (targets - terčů), к nimž je jeho jednání
zaměřeno. Osobní cíle můžeme definovat jako dlouhodobé snahy a zaměření, jejichž
dosažení je žádoucí a které nás motivují, podněcují к činnosti. Osobní cíle vycházejí
z našich zájmů a postojů a v pozadí cílů je třeba vidět hodnoty (Křivohlavý 2002).
I lidé s mentálním postižením mají svůj systém hodnot a své cíle, které se mohou lišit
od hodnot proklamovaných běžnou populací. Zvláštní postavení v jejich životě zaujímá
práce. V minulosti mnoho lidé s mentálním postižením nepracovalo nebo bylo
prohlášeno za „neschopné pracovat", přestože by mnozí pracovat chtěli. V současné
době je na rozhodnutí každého jedince, zda se pokusí najít zaměstnání i přes
znevýhodněné postavení na trhu práce.
Další významnou hodnotu ve světě osob s mentálním postižením představují vztahy.
V dospělosti má - kromě vztahů v původní rodině - důležité postavení především
partnerský vztah. Mnoho lidí s mentálním postižením si chce najít partnera/partnerku
a žít s ní(m).
Tyto hodnoty (práce, vztahy, partnerství) nacházíme obecně u většiny lidí bez ohledu na
postižení, věk a pohlaví. Hlavní rozdíl mezi oběma skupinami předpokládám ve
vnímání výkonnosti - zatímco většinová společnost klade až přehnaný důraz na výkon
a výkonnost (co nejvíce dokázat, stát se bohatým, významným člověkem), lidé
s mentálním postižením už z podstaty svého postižení nemohou považovat výkon za
zvláštní hodnotu, o kterou je nutné usilovat, neboť to jejich omezení často neumožňuje.
Jejich „touha po výkonu" se promítá do jiných oblastí, nejčastěji do jejich zájmů
a koníčků, které pro ně nabývají významné hodnoty.
Ve své práci se zaměřuji zejména na to, jak mladí dospělí s mentálním postižením
vnímají svoje možnosti ohledně rozhodování: ve kterých oblastech rozhodují oni sami,
které oblasti jsou nejvíce ovlivněny „zvnějšku" jinými osobami. Chci zachytit, jak se
sebeurěení a zkoumané indikátory projevují v oblasti bydlení a domácnosti - např.
nezávislost

na

pomoci

a podpoře,

autonomie

v rozhodování

o vykonávaných

činnostech. Dále se zajímám o rozhodování v partnerství - jakou mají představu
o autonomii ve vztahu a o participaci na rozhodování. Zkoumání osobních hodnot
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a cílů se dotýká vnímání dlouhodobé perspektivy života. V této oblasti mě zajímá, jaké
povědomí mají lidé s mentálním postižením o svých cílech, kam chtějí směřovat, a jak
se jim podle jejich názoru daří dosahovat těchto cílů a hodnot. Na oblast autonomie
a rozhodování je zaměřen především polostrukturovaný

rozhovor

a Schalockův

Dotazník kvality života QOL.Q. Osobní hodnoty a cíle zobrazuje, kromě rozhovoru,
SEIQoL, v menší míře také QOL.Q.
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST
4. Formulace zkoumaného problému
4.1 Zkoumané cíle
Hlavní cíl a dílčí cíle
Hlavním cílem průzkumného šetření je poznání subjektivního vnímání kvality života
osob s lehkou mentální retardací v období mladé dospělosti. Při mapování kvality života
se opírám o kontext životních cílů a cílové hodnoty snažení (0'Boyle et al. 1994 in
Křivohlavý 2002). Parciálním výzkumným cílem je popis (zkoumání) jedné z dimenzí
kvality života - oblasti sebeurčení (Schalock 1996).

4.2 Hlavní a dílčí zkoumané otázky
S ohledem na definované cíle jsem stanovila hlavní zkoumanou otázku takto:
Jaké je pojetí životních cílů и osob s lehkou mentální retardací v období mladé
dospělosti?
Podotázky, které se blíže dotýkají zpracovávaného tématu, jsou formulovány takto:
•

Které cíle, hodnoty a postoje tito lidé pokládají za nej důležitější?

•

Jak se jim daří tyto cíle, hodnoty a postoje podle jejich mínění naplňovat?

•

Jaká je jejich spokojenost v oblastech, které jsou pro ně důležité?

Dílčí otázky týkající se tématu sebeurčení a rozhodování jsem stanovila následovně:
•

Jak lidé s mentálním postižením cítí a vnímají svoje možnosti v oblasti
sebeurčení, nezávislého života a rozhodování o svém životě?

•

Jaká je jejich představa samostatného nezávislého života?

•

V kterých oblastech cítí, že potřebují podporu?

•

Disponují (podle svých slov) základními kompetencemi pro samostatnou
existenci?
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5. VÝZKUMNÉ METODY
r

5.1 Uvod к průzkumnému šetření
Kvalitativní přístup je v psychologických vědách přístupem využívajícím principů
jedinečnosti a neopakovatelnosti, kontextuálnosti, procesuálnosti a dynamiky a v jeho
rámci se cíleně pracuje s reflexivní povahou jakéhokoli psychologického zkoumání. Pro
popis, analýzu a interpretaci nekvantifikovaných a nekvantifikovatelných vlastností
zkoumaných psychologických fenoménů využívá výzkumník kvalitativních metod
(Miovský 2006). Podobnou a jednodušší definici přináší Disman (2002, s. 285):
„Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální reality. Cílem je tu
odkrýt význam pokládaný sdělovaným informacím."
Kvalitativní

přístup

se opírá o fenomenologické

paradigma

a hermeneutiku.

Fenomenologické paradigma znamená, že prováděná výzkumná činnost není nezávislá,
ale je vázaná kontextem, a realita, kterou zkoumáme, je mnohotvárná a má holistickou
povahu (Miovský 2006). Hermeneutika (odvozeno od řeckého hermenia) znamená
překládat, interpretovat, vyjadřovat jinými slovy. Pohybujeme se v tzv. hermeneutickém
kruhu, protože náš výklad a chápání je založený na předpokladu, že prostřednictvím
porozumění celkovým souvislostem můžeme hlouběji analyzovat a interpretovat dílčí
části a analýza a pochopení těchto částí zase zpětně ovlivňuje naše chápání celkových
souvislostí (Miovský 2006).
Jako hlavní složky kvalitativního výzkumu uvádějí Corbinová a Strauss (1999) údaje,
analytické a interpretační postupy a písemné a ústní výzkumné zprávy. Údaje mohou
pocházet z mnoha zdrojů (rozhovory, pozorování aj.). Analytické a interpretační
postupy obsahují techniky konceptualizace údajů - tj. procesy kódování. Výzkumné
zprávy jsou obvykle publikovány ve vědeckých časopisech nebo přednášeny na
konferencích.
Kvalitativní výzkum přináší mnoho informací o malém počtu jedinců, a proto je
generalizace na populaci problematická a nemožná. Nezabývá se testováním hypotéz,
ale tvorbou nového porozumění. Výzkumník se snaží sebrat „všechna data" a pátrá po
pravidelnostech, strukturách a vztazích, které v nich existují. Výsledkem může být nově
formulovaná hypotéza nebo teorie (Disman 2002).
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5.2 Výzkumné metody
Výběr a užití výzkumných nástrojů a technik musí být vždy přizpůsobeno cílům
výzkumu a populačnímu vzorku. К průzkumnému šetření jsem zvolila tyto nástroje
a techniky:
1.

Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQoL, O'Boyle
et al. 1994)

2.

Test tří přání

3.

Quality of Life Questionnaire (Dotazník kvality života, Schalock & Keith
1993)

4.

Původní (mnou formulované) otázky, které vycházejí z rozhovoru Walsh
(2004) a z The Arc's Self-Determination Scale (Wehmeyer 1995).

Všechny nástroje je možné administrovat formou rozhovoru (polostrukturovaného)
a všechny připouštějí možnost parafrázovat nebo upravit položky tak, aby dotazovaná
osoba porozuměla jejich obsahu. Není tedy nezbytně nutné zachovávat přesné zadání
položek.
Před samotným setkáním s člověkem, od něhož chceme získat nějaké informace, je
třeba položit si několik základních otázek: „O čem?", „S kým?" a „Jak?" chceme
komunikovat (Feijenčík 2000).
„O čem?" - znamená předem si připravit série konkrétních otázek, které
budou respondentovi předloženy. Znamená to také vnitřně strukturovat téma
- rozdělit do podtémat, oblastí.
„S kým?" - znamená, že je třeba získat předběžné informace o osobě, od
které chceme získat data. V mém případě se jedná o osoby s lehkým
mentálním postižením a tomu je třeba přizpůsobit povahu celého setkání.
,^ак?" - se týká způsobu a místa: Kde a za jakých podmínek se bude
setkání realizovat? Jak získat respondenty pro spolupráci? Jak předem
připravit místnost? Kam posadit sebe a kam klienta? Jak zabezpečit klid bez
vyrušování? Jak dlouho bude setkání trvat? Jaký slovník volit?
Vzhledem ke mnou zvolenému vzorku je třeba upravit náročnost, délku rozhovoru
a povahu

otázek:

složitější a abstraktní

výrazy nahradit jednoduššími,

snadno

pochopitelnými. Dále je třeba mít připravenou zásobu „příkladů", na kterých lze
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vysvětlit, na co se ptám. Klient by neměl mít pocit, že je vyslýchán, testován. Bude-li to
situace vyžadovat, je možné se sejít s jedním klientem vícekrát.
5.2.1

Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life

SEIQoL jsem zvolila z několika důvodů. Hlavním důvodem je, že neklade předem
žádná kritéria kvality života, ke kterým je třeba se vyjádřit. Klient si sám určuje, co je
pro něj důležité, to znamená, že je v maximální možné míře zachycena subjektivita.
Rozhovor o životních cílech není časově náročný. Důležitým faktorem je, že se jedná
0 rozhovor - tj. přirozené povídání a není třeba, aby klient něco vyplňoval, respektive
za klienta může vyplňovat administrátor, charakter nástroje se tím nijak nezmění.
Číselné údaje, které jsou požadovány, lze snadno modifikovat, aby byly pochopitelné
1 pro osoby s lehkým mentálním postižením.
Teoretický základ metody byl již popsán v kapitole 2.6. Jádro metody SEIQoL tvoří
strukturovaný rozhovor, kdy je dotazovaná osoba požádána, aby uvedla pět životních
cílů (tzv. cues - podnětů к životu), které ona sama považuje pro sebe v dané situaci za
nejdůležitější. Ne více, ne méně, než pět. Uvede-li jich více, bere se v úvahu pět
nejdůležitějších (Křivohlavý 2001).
Pojem „cue" lze přeložit jako „životní cíl", jedná se o (teleologicky) cílově zaměřený
podnět к aktivitě, ke snažení. Lze ho přiblížit větou typu: o co ti jde v životě především
(nejvíce)? Chápeme tím zdroj motivace, zaměření, směrování, smysl života apod.
Dotazovaným je možné přiblížit obecnějším vysvětlením nebo konkrétním příkladem,
jak je otázka na pět životních cílů myšlena. Například:
„Jde o to, co vám ve vašem životě dělá nebo by mělo dělat největší radost."
„Jde o základní životní úkoly a cíle - na co máte v životě zaměřeno v rámci
celkového obrazu života."
Tato vyjádření budu pokládat ve formě otázek: „O co se ve svém životě nejvíce
snažíte?",

„Co vám v životě dělá největší radost?",

„Co je pro

Vás v životě

nejdůležitější?", „Co byste nejvíce chtěl/a, aby se stalo?", „Čeho byste chtěl/a nejvíce
dosáhnout?"
V rozhovoru se v ideálním případě neuvádějí příklady různých možných zaměření, aby
se zamezilo jejich sugestivnímu ovlivňování. Existují však konkrétní příklady cílových
podnětů snažení, které mohou být pomocí (nebo podnětem) dotazovaným osobám
к ujasnění toho, o co jde v dotazu po vyjmenování pěti základních životních cílů.
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Příklady životních cílů, hodnot, oblastí zájmů či životních témat:
Rodina, manželství - otázky dětí, případně širší rodiny, lásky, porozumění, péče, starosti,
otázky spokojenosti, soudržnosti a vzájemné pohody.
Zdraví - jeho udržování, případně zlepšování; úspěšné bojování se zdravotními těžkostmi
- např. abych nebyla druhým lidem na obtíž, abych byla soběstačná...
Duševní pohoda - mít dobrou náladu, nebýt necitlivý, neztratit chuť do života, zachovat si
dobrou mysl, nepropadnout depresi, nevyhořet.
Vztahy mezi lidmi — ohled na druhé lidi, udržování přátelských vztahů, zlepšování
vzájemných vztahů s druhými lidmi, pomoc druhým, kteří to potřebují.
Práce na sobě - sebevzdělání, získávání nových dovedností.
Kultura - návštěvy divadel, koncertů, výstav, četba.
Sport - tělesná cvičení, pohyb, turistika, jóga.
Koníčky - zahrádka, hraní v amatérském souboru, malování, kreslení, zpěv, cestování,
sběratelství...

Záznam výpovědi:
1)

při záznamu výpovědí dané osoby se uvádí daný životní cíl (cue) heslovitě
(symbolickým slovem), tzv. nálepkou (label);

2)

a uvádí se i v rozvinutější, úplnější a podrobnější formě tak, jak jej daná
osoba chápe konkrétněji - to umožňuje hlubší pochopení pojetí daného
zaměření (Křivohlavý 2001).

Např. v záznamu se objeví „zdraví" (label) a v rozvinutější formě se uvede - „abych byl
co nejdéle soběstačný", „abych měla dobrou kondici" apod.
Míra uspokojení
U každého cíle se uvádí i míra uspokojení dané osoby s tímto podnětem. Dolní
hranice „nejsem vůbec spokojen(a) s daným cílem" je rovna 0%, horní hranice ,jsem
zcela - úplně spokojena s dosahováním daného cíle" je rovna 100%.
Vzhledem ke zvolenému populačnímu vzorku jsem míru uspokojení modifikovala.
Hranice jsem stanovila na 0 až 10 bodů a škálu jsem pro lepší orientaci doplnila
o položky „spíše spokojen(a)" a „spíše nespokojena". Prostřední hodnotu (kolem čísla
5) záměrně neuvádím, neboť při administraci více položek svádí к tomu, aby byla
nejčastěji uváděna, a z hlediska výzkumu o ničem podstatném nevypovídá (málo se
toho dozvíme).
Alternativní způsob, který Křivohlavý (2001) doporučuje pro závěrečné vyjádření
celkové míry spokojenosti, má formu VAS - Visual Analogous Scale - vizuální
analogová stupnice, volně označovaná jako „teploměr spokojenosti se životem". Dané
osobě se předloží rovná svislá čára a tato stupnice má označený dolní extrémní bod
slovy, j e to tak špatné, jak jen to je možné" a horní extrémní bod slovy, j e to tak dobré,
jak jen to dobré může být". Pro osoby s mentálním postižením je vhodné všechna
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vyjádření vizualizovat, proto jsem vytvořila jeden teploměr se čtyřmi formami
hodnocení:

krajní polohy jsem

označila jako

„velmi

spokojen(a)"

a „velmi

nespokojen(a)", střední položky „spíše spokojen(a)" a „spíše nespokojen(a)". Ke
každému hodnocení jsem vytvořila emotikon - tzv. „smajlíka", grafický symbol
vyjadřující emoce, v tomto případě se hodně nebo málo usmíval a hodně nebo málo
mračil. Použití těchto symbolů se ukázalo jako velmi vhodné již při pilotáži. Formulář
SEIQoL a teploměr spokojenosti viz příloha č. 1 a č. 2.
Instrukce při administraci
1)

Nyní bych se Vás chtěla zeptat na to, co je pro Vás v životě nejdůležitější.
Jde mi o to, abyste se zamyslel(a) nad tím, o co vám v životě jde nejvíce. Jde
o to, co má pro vás největší cenu, co je cílem vašeho života, o co se v životě
snažíte, co je vaší hnací silou. Zkuste vystihnout tři oblasti, které jsou pro vás
osobně nejdůležitější, které jsou vašimi hlavními úkoly a cíli.26

2)

Druhým krokem j e u každého takového cíle vyznačit, jak moc se daří vám ho
dosahovat, jak moc jste spokojeni s dosahováním daného cíle. Míru
uspokojení je možné vyjádřit od nuly do deseti na „teploměru spokojenosti"
pomocí „smajlíka".

3)

Třetím krokem je vyjádření důležitosti každé oblasti - jak jsou pro Vás tyto
cíle důležité. Který je na prvním místě, na druhém místě a na třetím místě?

4)

Na závěr chci, abyste označil(a) na „teploměru spokojenosti" místo, kde se
asi nacházíte, když si představíte celý svůj život. Jste s celým svým životem
spokoj ený(á), nebo nespokoj ený(á)?

Původní rozdělování 100% motivačních snah jsem s ohledem na zvolený vzorek
modifikovala na vyjádření, která z oblastí je nejdůležitější („na prvním místě") a které
jsou méně důležité (na druhém a třetím místě).
Záznam cílů (oblastí), důležitosti a spokojenosti do formuláře provedu sama, respondent
pouze ukazuje na teploměru spokojenosti.
5.2.2

Test tří přání

Podle Dykense et. al (2001) nepatří Test tří přání mezi často užívanou techniku
u populace s mentálním postižením. Přesto zdůrazňuje, že je tato technika velmi
26

Původních pět cílů jsem po provedení pilotáže redukovala na tři.

69

užitečná zejména pro shromáždění jinak obtížně dostupných informací z oblasti sebepercepce (vnímání sebe sama, sebeobraz, sebepojetí) a asociací u osob s mentálním
postižením. Autoři citované studie mluví o projektivních technikách (zmiňován je i Test
nedokončených vět) jako o „oknech do vnitřních životů", skrze které lze nahlédnout
lidská přání, touhy, cíle i emoce. Obě techniky mají dvě velké výhody: (l)jsou
strukturované a (2) otevřené - tj. umožňují získat odpovědi respondentů nepřímou
a neformální cestou (Dykens et al. 2001). К zařazení Tří přání do výzkumu mne vedly
ještě další důvody: časová nenáročnost a šance к získání zajímavých doplňujících
informací.
Test tří přání je verbální projektivní technikou, na kterou Dykens et al. (2007) nahlíží
jako na „klíč к emočnímu životu respondenta". Jedná se o způsob, kterým lze
nahlédnout na pocity a city к sobě i ostatním a který přitom není pro dotazovaného
ohrožující.
Administrace:
Na začátku je dotazovanému přečtena následující instrukce: „Kdybyste měl(a) tři
kouzelná přání, která by se mohla splnit, co byste si přál (a)? Jaká jsou vaše tři kouzelná
přání? Zapíši je"
Examinátor může opakovat instrukci podle potřeby, aby dotazovaný přesně porozuměl.
Účastníci mají dostatek času na odpověď. Zapisují se (nebo jinak zaznamenávají)
spontánní odpovědi a neposkytuje se žádná zpětná vazba nebo komentáře v průběhu
administrace. Pokud je nutné objasnit nějakou odpověď, činí se tak dodatečně až po
zapsání všech tří přání.
5.2.3

Dotazník kvality života

Schalockův dotazník kvality života (Quality of Life Questionnaire - QOL.Q) je
v zahraničí

dobře

zavedeným

a uznávaným

nástrojem

používaným

u populace

s mentálním postižením. Nástroj zkonstruovali Robert L. Schalock a Kenneth D. Keith
v roce 1993. Jedná se o dotazník se 40 položkami, který je zaměřený na zjišťování
celkové kvality života osob s mentálním postižením. Je určený především dospělým
osobám, které mají dostatečně rozvinuté řečové dovednosti (impresivní i expresivní
složku). Pro jedince, kteří nedisponují dostatečnými komunikačními dovednostmi, je
možné dotazník vyplnit s pomocí dvou „poradců" (posuzovatelů) - tj. osob, které tohoto
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jedince dobře znají a jsou obeznámeny s jeho běžnými denními aktivitami a životním
uspořádáním. Tyto osoby by měly vyplňovat dotazník nezávisle na sobě.
Dotazník se skládá ze čtyř částí - škál, které hodnotí (1) celkovou spokojenost,
(2) kompetence

a

produktivitu,

(3)

empowerment / nezávislost

a

(4)

sociální

sounáležitost a zapojení do společnosti. Výsledky mohou být užity k nej různějším
účelům: pro plánování zaměřené na osobu, poskytování podpory, jako zpětná vazba aj.
(Dostupné na WWW: <http://www.idspublishing.com>).
Dotazník obsahuje pouze uzavřené otázky a dotazovaná osoba vybírá ze tří možností,
které jsou skórovány (1, 2 nebo 3 body). Je předkládán formou interview, klient sám
nemusí nic vyplňovat. Přestože tento nástroj není standardizován na českou populaci,
rozhodla jsem se ho použít, neboť dobře vyhovuje zamýšlenému účelu a mapuje také
doménu sebeurčení. Položky z dotazníku jsem přeložila do českého jazyka a slovník
jsem přizpůsobila našemu kulturnímu prostředí, aby otázky i odpovědi zněly přirozeně
a přitom zůstal zachován jejich původní smysl. Dotazník viz příloha č. 3.
5.2.4

Rozhovor

Rozhovor umožňuje vhled do zkušeností komunikačních partnerů a zjištění jejich
interpretace zkušenosti. Velký prostor je ponechán interpretacím výzkumníka, což je
zároveň výhodou a úskalím. Vedení kvalitativního rozhovoru vyžaduje „dovednost,
citlivost, koncentraci, interpersonální porozumění a disciplínu" (Hendl 2005, s. 166).
Způsob zvládnutí vedení rozhovoru výrazně ovlivňuje množství a povahu získaných
dat. V mém případě bylo vedení a analyzování rozhovorů také procesem učení se.
V kvalitativním výzkumu představuje rozhovor nenahraditelnou metodu získávání
informací, která je značně paradoxní a vnitřně rozporná (Ferjenčík 2000). Rozhovor je
zprostředkovaný a vysoce interaktivní proces získávání dat. Interaktivnost znamená,
že rozhovor je „tváří v tvář", výzkumník aktivně vstupuje do situace a chtě nechtě
ovlivňuje množství i charakter informací, které mu respondent sdělí. Informace, které
výzkumník získá v rozhovoru, jsou vždy zprostředkované - zprostředkovanost je dána
specifickými záměry respondenta (z nej různějších důvodů nepoví vždy to, co si myslí),
jeho jazykovou (ne)obratností a strukturou a povahou jazyka. Jakákoli verbální
výpověď nikdy nedokáže v úplnosti vyjádřit jedinečnost předmětu nebo zkušenosti.
Rizika rozhovorů shrnuje Ferjenčík takto:
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Řečené málokdy odpovídá zamýšlenému - to, co si myslíme, není vždy
možné adekvátně vyjádřit řečí.
Přenos deformuje informaci - čím více je informace zprostředkovaná, tím
méně je důvěryhodná, chceme informace „z první ruky".
Slova a výpovědi mohou mít mnoho různých významů - nespoléhejme se na
to, že naše interpretace cizí výpovědi skutečně odpovídá tomu, co měl na
mysli komunikující (Ferjenčík, 2000).
Dle Svobody (2001) může být rozhovor řízený -

takový, který zaměřeným

a organizovaným způsobem získává informace o zkoumané osobě, resp. o dílčích
aspektech osobnosti, částečně standardizovaný - kdy záměr a cíl rozhovoru je pevně
stanovený, avšak uvolňuje se taktika vedení - není nutné dodržovat pořadí a formulaci
otázek, je však nezbytné se dotknout všech předem stanovených oblastí, a volný směřuje ke konkrétnímu cíli, cesty a prostředky však nejsou předem stanoveny.
Ferjenčík (2000) nabízí jemnější škálu od volných asociací a nestrukturovaného
interview přes polostrukturované

interview

až ke strukturovanému

rozhovoru

a formálnímu testu.
Závisí na citlivosti výzkumníka, jak vyřeší otázku záznamu rozhovoru - zda vezme list
papíru s otázkami či zda si v průběhu rozhovoru bude psát poznámky do připravených
archů nebo zaznamená důležité okamžiky až po skončení rozhovoru. Pro zaznamenání
rozhovoru je možné použít také audio záznam. V mém případě jsem využila obě
možnosti, část rozhovorů jsem nahrávala na diktafon, a tam, kde jsem neměla povolení
к nahrávání, jsem psala poznámky.
Popis původních nástrojů, ze kterých jsem čerpala při tvorbě otázek:
Rozhovor Walsh (2004)
Jedná se o široce zaměřený protokol к rozhovoru, který mapuje celkem 5 oblastí
podílejících se různou měrou na sebeurčení a nezávislém životě člověka:
(1) demografické údaje: kromě základních (věk, původ, status, bydliště,
rodina, vzdělání, zaměstnání) obsahuje i podrobnější dotazy na vykonávanou
práci;
(2) ekonomika a sítě (zdroje) osobního zabezpečení: obsahuje dotazy na
osoby, které poskytují podporu, jejich dosažitelnost, spolehlivost, dále na
finanční stránku, práce týkající se domácnosti a péče o vlastní osobu;
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(3) zdraví: otázky sledují problémy vyplývající z původního vzorku (ženy
ve vyšším věku); jedná se o otázky na zdraví, spánek, užívané léky, návštěvy
lékařů, trvalá onemocnění aj.
(4) sociální role: otázky míří na fungování v rodině, přátelství a přátele,
trávení volného času, a to v časovém horizontu dříve a nyní
(5) duševní pohoda: otázky na životní pocity (štěstí, smutek), přijímání
okolím, kontrola nad životem, svobodné rozhodování, spokojenost se
životem, starosti, obavy, sny a přání.
Z protokolu к rozhovoru jsem vybrala některé otázky týkající se zvládání domácnosti
(č. 2 a, b, c) a dále část, která se týká trávení volného času (v protokolu část „ideální
samostatný den") - zde jsem použila pouze seznamy odpovědí a otázku „Jaké jsou vaše
oblíbené činnosti?" Dále jsem z protokolu převzala část týkající se demografických
údajů, kterou jsem zkrátila a vynechala jsem otázky zjišťující časové údaje. (Původní
části protokolu viz příloha č. 4.)
The Arc's Self-Determination Scale (Wehmeyer 1995)
Wehmeyerem vytvořený The Arc's Self-Determination Scale je rozsáhlý soubor, který
mapuje celý koncept sebeurěení v jednotlivých oblastech (autonomie chování,
seberegulační chování, empowerment, seberealizace).27 Z celého souboru jsem vybrala
pouze několik otázek z části, která se týká autonomního fungování. Jedná se o otázky
č. 2 d) e) a č. 5 v oddíle Bydlení. Původně se jednalo o tvrzení ve formě první osoby
(např. „Umím si poskytnout jednoduchou první pomoc"), pro účel rozhovoru jsem
tvrzení převedla do formy otázek („Umíte si poskytnout jednoduchou první pomoc?").
Mnou vytvořený protokol к rozhovoru (viz příloha č. 6) je rozčleněn do 5 oddílů:
1)

demografické údaje

2)

představa samostatného života („ideální samostatný den")

3)

partnerství

4)

bydlení

5)

zaměstnání

Oddíl 1 tvoří demografické údaje - jedná se o devět otázek na věk, stav, původní
rodinu, bydlení, vzdělání a práci.

27

Část původního nástroje, ze kterého jsem čerpala, je uvedena v příloze č. 5.
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Oddíl 2 se týká představy, kterou má klient o dni, který by mohl strávit podle své
představy, podle svého přání. Respondent je vybízen k tomu, aby uvedl, „co by dělal,
kdyby rozhodoval jen sám za sebe". Pokud respondent nedokáže vyjádřit své představy,
jsou mu pokládány otázky, které ho mají navést na úvahu o tom, co rád dělá, čím rád
tráví svůj čas, jaké jsou jeho oblíbené činnosti.
Oddíl 3 se týká partnerství, obsahuje osm mnou formulovaných otázek, které se
zaměřují na představu respondenta o jeho skutečném či potencionálním partnerovi.
Týkají se vlastností, dovedností partnera a vlivu (rozhodování) ve vztahu.
Oddíl 4 je zaměřen na bydlení - chce postihnout přání respondenta (kde a s kým bydlet)
a jeho kompetence (do jaké míry zvládá práce spojené se samostatným životem). Další
otázky směřují do oblasti nezávislosti, rozhodování a ovlivňování v současném bydlení.
Poslední oddíl se týká zaměstnání. Tato oblast je poměrně dobře zmapovaná
v Schalockově dotazníku, proto jsem vytvořila pouze čtyři otázky na toto téma.
Vzhledem к použitým nástrojům, jejich povaze a délce jsem se rozhodla setkat se
s každým respondentem dvakrát. V prvním setkání jsem vedla rozhovor podle protokolu
a zadávala jsem SEIQoL a Tři přání. Ve druhém setkání jsem zadávala Schalockův
dotazník.

5.3 Pilotáž a její zpracování
Pilotáž (nebo předvýzkum) je určitá forma orientačního výzkumu. Jde v něm o ověření
nově používaných technik (zejména doposud neověřených) na menším souboru. Je
možné vyzkoušet více alternativ řešení, lépe diferencovat položky jednotlivých technik,
vytvoření norem, odstranění málo přínosných položek apod. (Pelikán 2004).
V mém případě se jednalo o ověření použitých technik a v určitém smyslu i o nácvik,
jak vést rozhovor, jak se naladit na klienta. Mohla jsem se také rozhodnout, zda nahradit
některá slova nebo přeformulovat některé otázky. Upřesnila jsem si představu
o náročnosti a časové možnosti klientů.
Pilotáž jsem provedla u dvou osob v průběhu tří dnů, s každou jsem se sešla dvakrát.
Dvě setkání byl původní předpoklad, který se v pilotáži potvrdil. V první části jsem po
vzájemném seznámení a získání informovaného souhlasu provedla rozhovor (dle
protokolu), který se zabýval tématy partnerství, bydlení, zaměstnání. Dále jsem
zadávala SEIQoL a Test tří přání. Druhé setkání bylo věnováno Schalockově dotazníku.

74

Po vyhodnocení výsledků pilotáže jsem se rozhodla pro následující úpravy:
1)

Na

počátku

rozhovoru

jsem

přímo

pokládala

otázky

týkající

se

demografických údajů, protože se při pilotáži ukázalo, že otevřená pobídka
„řekněte mi něco osobě..." je pro osoby s mentálním postižením velmi
nekonkrétní.
2)

U dotazníku kvality života (SEIQoL) zjišťovat pouze tři oblasti (cíle),
vyjmenování pěti hlavních cílů je nad možnostmi respondentů. V průběhu
šetření se ukázalo, že toto rozhodnutí bylo správné - více než tři cíle (oblasti)
uvedli pouze dva klienti.

3)

Vyjmenované cíle nebo oblasti snažení respondenti seřadili podle důležitosti
(„na prvním místě z těchto tří je u Vás..."), nikoli rozdělování 100 procent
snah mezi jednotlivé oblasti.

4)

Některé výrazy (z Protokolu к rozhovoru a ze Schalockova dotazníku) jsem
nahradila přiléhavějšími pojmy, zejména tehdy, když jsem měla pocit, že
klient nerozumí přesně. Týkalo se to těchto slov:
„dohlížet" (na práci) - kontrolovat
„podřizovat se (rodičům)" - poslouchat (rodiče)
„ideální" - nejlepší

Elegantně znějící výraz v těchto případech ustoupil lepšímu pochopení otázek.
Informovaný souhlas
Na začátku každého prvního setkání jsem klientovi objasnila důvody našeho setkání
a účel a povahu rozhovoru. Zejména jsem zdůraznila utajení jména a informací, které se
od nich dozvím. Všichni klienti podepsali informovaný souhlas (viz příloha č. 6), za dva
klienty, kteří byli plně zbaveni práv, podepsal souhlas jeden z jejich rodičů.
Záznam rozhovorů
Pilotáž mimo jiné ukázala, jak komplikované může být pořízení záznamu z rozhovoru.
U první klientky jsem měla souhlas к použití diktafonu. Nebylo to však šťastné řešení,
protože jsem celou dobu měla pocit, že se mladá žena přístroje bojí, nedokáže se uvolnit
a přirozeně povídat (většinu doby sledovala přístroj). Ve druhém případě jsem neměla
povolení к nahrávání (souhlas by museli dát rodiče, kteří nebyli dostupní).28 Záznam
28

Instituce, ve které jsem klienty kontaktovala, měla zavedený tzv. „institut svědka". Se záznamem na
jakákoli elektronická média měli rodiče klientů zřejmě špatné zkušenosti z minulosti.
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odpovědí jsem tedy prováděla písemně během rozhovoru - což údajně klientům nevadí,
neboť jsou „na to zvyklí". Právě tato druhá klientka však většinu doby sledovala moji
ruku a také často doprovázela komentáři „to si tam nepište...". Psaní poznámek bylo
méně příjemnou variantou, kde jsem měla svolení, použila jsem diktafon.
Zhodnocení pilotáže
Zejména první záznam z diktafonu ukázal, že je třeba z mé strany dbát určitých
pravidel. Nejdůležitější bylo naučit se „dát klientovi časový prostor" - tj. čas na
rozmyšlenou, aby mohl promyslet a formulovat svoje odpovědi. Z mé strany to
znamenalo „přeladit" se na jinou rychlost hovoru, pokud možno kopírovat tempo
respondenta a nespěchat na odpověď. Důležité bylo vycítit, kdy klient přemýšlí a neví,
jak formulovat, od případu, kdy nerozumí nebo kdy mu unikla část otázky a je třeba ji
zopakovat nebo se doptat na porozumění. Specifickým problémem bylo hodnocení
časových údajů - zejména v Schalockově dotazníku dělalo některým klientům problém
určení frekvence nějakého jevu.
Někdy se stávalo, že dotazovaný podal odpověď nebo „nadhodil" téma, které přímo
„volalo" po rozvedení a dalších otázkách. V průběhu šetření jsem se učila tato témata
poodkrýt a znovu vrátit rozhovor do zamýšlených kolejí. Striktní sledování protokolu
by bylo jistě správné, ale nepřirozené v té dané chvíli. Když klient uviděl, že projevuji
zájem o to, co mi říká, byl ochoten se potom více otevřít v dalších otázkách.

5.4 Harmonogram průzkumného šetření
Rešerše
Před samotným výzkumem jsem navštívila Národní lékařskou knihovnu, kde jsem
nechala zpracovat rešerši na mnou zpracovávané téma. Zadávána byla tato slova:
„kvalita života" (quality of life)
„mentální retardace" (mental retardation)
„SEIQoL"
Vzhledem к velkému množství publikovaných zdrojů týkajících se kvality života jsem
přistoupila к časovému omezení: pět let zpět, tj. do roku 2004. Výsledek hledání: 101
abstraktů, 38 plnotextových dokumentů. Abstrakty jsem podrobila analýze ze dvou
hledisek: (1) podle skupiny, na kterou jsou studie zaměřeny a (2) podle tématu.
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Z hlediska účastníků (cílové skupiny) jsou majoritní skupinou „lidé s mentálním
postižením". Tuto skupinu lze ještě dále rozčlenit dle věku: 11 článků bylo zaměřeno
výhradně na děti, jeden výhradně na adolescenty a 36 na dospělou populaci věkově ani
jinak nevymezenou. Výhradně mladou dospělostí se zabývaly dvě studie, stárnoucími
lidmi také dva články. Mimo tato vymezení jsem nalezla 18 studií, kde věk není nijak
naznačen.
Pokud je o specifické skupiny podle diagnózy, nejčastěji je pozornost věnována lidem
s epilepsií (sedm studií), Downovým syndromem (sedm studií) a Rettovým syndromem
(šest studií). Méně početné jsou studie zaměřené na skupinu s diagnózou Prader Willi
syndrom (tři studie) a pervazivní vývojové poruchy (autismus aj.), poruchy chování
(ADD/ADHD) a j iné duševní poruchy (schizofrenie aj.). Některé studie se zaměřují
v rámci mentální retardace na konkrétní stupeň: čtyři studie jsou věnovány lidem
s hlubokým a vícečetným postižením, dvě studie lidem s těžkou MR a čtyři studie lidem
s lehkou či střední MR. Většina studií (45 - téměř polovina) nespecifikuje žádnou
skupinu (dle stupně MR).
Menší část studií se zaměřuje i na jiné sociální skupiny, nikoli jen osoby s mentálním
postižením: šest studií se týká rodičů dětí nebo dospělých s mentální retardací, tři další
studie se týkají pouze matek, dvě mapují sourozeneckou problematiku. Dvě studie
směřují к profesionálům poskytujícím péči pro osoby s MR. Malou skupinku tvoří
studie pojaté z genderové perspektivy - tj. soustřeďující se pouze na muže nebo pouze
na ženy, případně na rozdíly mezi muži a ženami (celkem pět studií). Celkem ve 26
studiích jsou respondenty přímo lidé s mentálním postižením, u mnoha dalších jsou
respondenty jejich rodiče nebo osoby, které o ně pečují (lékaři, asistenti aj.)
Obsahová analýza rešerše sleduje témata, která se objevují, nebo oblasti kvality života,
které jsou v článcích zachyceny. Největší část studií se týká kvality života vztažené ke
zdraví (health related quality of life, zkratka HRQOL). Ze 101 abstraktů sem spadá
celkem 26 článků, к nimž lze volně přičlenit i sedm článků týkajících se duševního
zdraví (včetně studie o suicidu, sebepoškozujícím chování a poruchách chování). Další,
větší skupinu (celkem 12 článků), tvoří studie, které se týkají hodnocení nebo
zjišťování kvality života u různých skupin lidí, a studie, které se týkají použitých
nástrojů. Zjišťují se např. rozdíly mezi objektivním a subjektivním měřením nebo
korelace (a rozdíly) mezi perspektivou klienta, jeho rodičů a poskytovatelů péče. Do
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této skupiny jsem zařadila i studii týkající se měření subjektivní spokojenosti
v závislosti na různých indikátorech (osobnostních charakteristikách, statusu aj.).
Celkem osm studií se určitým způsobem dotýká bydlení. Pět studií se zaměřuje na
hodnocení ukazatelů kvality života po změně bydlení (instituce —* chráněné bydlení)
nebo ve dvou různých typech bydlení, tři studie srovnávají výsledky a náklady
v různých typech bydlení. Poskytovanými službami pro lidi s mentálním postižením se
zabývá šest studií, z toho tři se věnují „plánování zaměřené na osobu", které je
oficiální politikou v západních zemích.
Sebeurčení a jeho indikátory (volba a rozhodování) je obsahem celkem šesti studií.
Celkem čtyři studie se zabývají vztahy: dva články se věnují sourozeneckým vztahům,
jeden vztahu matka a dítě a jeden článek se zaobírá vztahy se spolubydlícími (ověřením
škály mapující přátelství mezi spolubydlícími). Rodina lidí s mentálním postižením je
předmětem celkem osmi studií, zkoumaná je zejména resilience, participace na péči
o dítě s postižením, kvalita života vztahující se к rodině. Některé práce jsou i teoretické
(sociokulturní studie, koncept rodinné kvality života). Teoretických článků zabývajících
se konceptem kvality života je celkem 10, z některých čerpám v teoretické části.
Novým trendem, zejména v anglo-americké části světa, se zdá být plánování zaměřené
na osobu (person-centred planning). V rešerši se objevily sice jen tři studie, které se
zabývají přímo tímto tématem, ale mnoho dalších studií s touto oblastí úzce souvisí.
Tento trend souvisí se změnou paradigmatu mentální retardace, s poskytovanými
službami a jejich efektivitou. Mnoho výzkumů se zaměřuje na zjišťování toho, jak jsou
naplňovány stanovené cíle, ve kterých oblastech jsou nej větší problémy (pomalé tempo
změn, financování a oblast lidských zdrojů - nedostatek zkušeností, vysoká fluktuace
pracovníků aj.). Hledají se způsoby, jak nejlépe převést teoretická a politická rozhodnutí
do praxe a denního života.
V dohledaných zdrojích jsem nenašla ani jednu studii, kde by byl použitý SEIQoL.
Schalockův dotazník byl použit ve třech studiích. V rešerši jsem nenašla výzkumy,
které se týkají mnou zvolené cílové skupiny - mladou dospělost a lehkou mentální
retardaci. Nejblíže, pokud jde o účastníky a témata, byla studie Kraemera et al. (2003),
která se zabývala kvalitou života mladých dospělých s mentální retardací v přechodném
období ze střední školy do pracovního života.29

29

Tento výzkum není dostupný ve fulltextu on-line, к dispozici je pouze abstrakt.
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Časový harmonogram průzkumného šetření:
•

Zpracování teoretické části: listopad 2007 - srpen 2008.

•

Předvýzkum: září 2008.

•

Sběr dat: září 2008.

•

Analýza a interpretace dat: říjen - listopad 2008.
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6. CHARAKTERISTIKA ZVOLENÉHO VZORKU
Průzkumné šetření jsem prováděla celkem u 15 osob, z toho u osmi žen a sedmi mužů.
Věkové rozmezí jsem zvolila podle periodizace Whitbourne a Weinstock (1983) na
20 až 35 let. Nejmladší účastník měl 21 let, nejstarší 35 let. Průměrný věk účastníků byl
29 let, průměrný věk žen byl 30 let, průměrný věk mužů 27 let. Z celkového počtu
15 účastníků má 11 plnou právní zodpovědnost, dva částečnou právní zodpovědnost
a dva respondenti jsou plně zbaveni práv.
Všichni respondenti byli svobodní. Někteří respondenti vnímají status „svobodný"
odlišně od většinové části populace. Být svobodný pro některé znamená nemít trvalého
partnera, nebýt citově vázán mimo rodinu. Být zasnoubený a být svobodný pro některé
neznamená totéž - viz následující úryvek z rozhovoru:31
T: „Aha, v březnu, hm. A jste svobodná?"
Ž9: „Jsem svo... teda jsem zasnoubená. "
T: „Jste zasnoubená. "
Ž9: „ Teda mám partnera. "
Jedna respondentka mi dokonce tvrdila, že svobodná není, protože má partnera.
Většina (13) účastníků pocházela nebo dlouhodobě žila v Praze, dva byli z malého
města nedaleko Prahy. Pokud jde o vzdělávání, 11 respondentů se vzdělávalo v základní
škole praktické, tři v základní škole speciální a jeden prošel oběma systémy (nejdříve
ZŠ praktická, poté ZŠ speciální).32 Po splnění povinné školní docházky se dále
vzdělávali čtyři respondenti: dvě ženy v dívčí katolické škole a dva muži ve škole
praktické.
Většina respondentů má trvalé zaměstnání. Třináct pracuje na částečný nebo plný
úvazek, jedna respondentka dokončuje vzdělávání (Klárův ústav) a pracuje formou
brigád. Pouze jedna respondentka nikdy nebyla zaměstnaná a uvádí, že pracovat nechce.
T: Pracovala jste nebo ještě pracujete někde?
Ž4: „Ne, nepracovala jsem. "
30

Za účastníky, kteří jsou úplně zbavení právní zodpovědnosti, podepsal souhlas s rozhovorem jeden
z jejich rodičů.
31
Respondenty označuji v rozhovorech kódem Ž (ženy), M (muži) a číslem vyjadřujícím jejich pořadí.
Sebe označuji písmenem T (tazatelka).
32
Používám názvy škol zakotvené v současné legislativě, i když ve skutečnosti respondenti navštěvovali
zvláštní nebo pomocnou školu.
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T: „A chtěla byste?"
Ž4: „Já nevím. "
T: „Ani třeba pomáhat někde? "
Ž:„Ne, maminka si to nepřeje, hm... já dělám doma. "
Nejčastěji respondenti vykonávají manuální práce (tři pracují v Drutěvě), dva uklízejí,
tři jsou zaměstnaní v čajovně nebo kavárně. Další zaměstnání, která jsou uváděna:
keramik, knihař, pomocná síla u dětí v mateřské škole.
Bydlení a rodinné prostředí jsou dvě další oblasti, o které jsem se v rozhovoru zajímala.
V chráněném bydlení (dále také CHB) žije v současné době sedm respondentů, jedna
respondentka uváděla nástup do CHB od října tohoto roku. Ostatních sedm respondentů
žije ve své původní rodině, která má různou podobu. Všichni respondenti uvádějí, že
žijí společně s matkou, osm z celkového počtu bydlí i s otcem, tedy v úplné rodině.
Sedm respondentů žije bez otce (od rodiny odešel před různě dlouhou dobou). Šest
respondentů uvádí sourozence žijící ve společné domácnosti, pět respondentů má
sourozence, kteří se již odstěhovali od rodiny, čtyři respondenti jsou jedináčci. Se širší
rodinou (prarodiči) žije v jedné domácnosti jedna respondentka. Graf č. 1 porovnává
vybrané charakteristiky vzorku mezi muži a ženami.
Graf č. 1
Charakteristiky vzorku
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Z celkového počtu 15 má devět respondentů trvalého partnera (tři muži a šest žen),
někteří s ním žijí v chráněném bydlení. Šest respondentů je momentálně bez partnera:
čtyři muži, kteří uvádějí, že mají na trvalý partnerský svazek ještě čas, ale v budoucnosti
o něm uvažují, a dvě ženy, které po partnerství touží, ale z nejrůznějších důvodů se jim
nedaří partnera najít.
Všichni klienti, se kterými jsem hovořila, mi byli vybráni jinou osobou - vedoucím
pracovníkem (ředitelkou) - tak, aby splňovali kritérium „lehké mentální retardace". Byl
zohledněn i můj požadavek na komunikativnost - vybrat takové respondenty, kteří by
byli ochotni si se mnou povídat již při prvním setkání. Na tomto místě bych chtěla
zdůraznit, že nikoho jsem к rozhovoru nenutila, pokud byl někdo vybrán jako „vhodná
osoba", ale rozhovor poskytnout nechtěl, respektovala jsem toto rozhodnutí (stalo se tak
pouze v jednom případě). Naproti tomu jsem zaznamenala zájem i ze strany jiných
klientů, kteří si povídat chtěli, ale nesplňovali kritérium věku (většinou byli starší než
požadovaných 35 let).
Přestože požadavek „lehké mentální retardace" nebyl v mé kompetenci, po proběhlém
šetření jsem přesvědčená, že všichni klienti do této kategorie skutečně spadají, i když
jsou patrné značné rozdíly v jejich schopnosti komunikace (verbální vyjadřování)
a v požadovaných mentálních operacích (zejména výběr z možností). Měla jsem
možnost zkusit zadat použité nástroje u klienta se středním stupněm mentální retardace,
a tím si ověřit, že reakce na otázky a stupeň porozumění jsou zcela jiné kvality než
u zvoleného vzorku.
Přestože jsem se v rozhovoru nezaměřovala na téma zdraví, v průběhu vedení
rozhovorů jsem zaznamenala, že několik respondentů má zdravotní obtíže různého
charakteru, např. epilepsii, problémy se srdcem apod. Jedna respondentka byla svými
zdravotními problémy zcela výjimečná: kromě lehké mentální retardace měla ještě
zrakové postižení (střední stupeň), tělesné postižení (nefunkční pravá ruka) a epilepsii.
Takové kombinované postižení se samozřejmě promítá do možností člověka osvojit si
kompetence к samostatnému životu (zejména sebeobsluhu, orientaci, cestování aj.), byť
motivace i snaha na straně člověka s postižením je veliká, jak vyplynulo z rozhovoru.
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7. PROCES ŠETŘENÍ
7.1 Kontakt a administrace
Ke

zprostředkování

kontaktu jsem

oslovila jedno

zařízení,

které

se

zabývá

volnočasovými aktivitami lidí s mentálním postižením, a jedno školské zařízení, které
se zabývá vzdělávacími aktivitami včetně tranzitního programu. Zde mi byla nabídnuta
možnost provést interview mimo Prahu - prostřednictvím občanského sdružení, které
poskytuje sociální služby, a byla mi domluvena schůzka se dvěma klienty, kteří se právě
zapracovávají v novém zaměstnání.
Administrace probíhala na několika místech. Ve školském zařízení jsem měla
vyhrazenou výtvarnou učebnu, v zařízení volnočasových aktivit malou kancelář,
s mimopražskými klienty jsem hovořila přímo na jejich pracovišti (v čajovně mimo
otvírací dobu). Jednu klientku jsem navštívila v jejím domově.
Mojí představou bylo, že místo, kde bude rozhovor probíhat, by mělo být především
klientovi známé, aby se v něm cítil dobře. To se podařilo beze zbytku splnit. V ideálním
případě nás nikdo neměl rušit, což se bohužel nepodařilo vždy zajistit, ale klienti snášeli
občasná vyrušení poměrně dobře. S většinou klientů jsem se sešla dvakrát, aby byl
dostatek času a nemuseli jsme spěchat na odpovědi. Pouze u mimopražských jsem
zadávala všechny nástroje během jediného sezení.

7.2 Spolupráce s klienty
Před zahájením pilotáže a průzkumného šetření jsem měla jen malé zkušenosti s přímou
prací s lidmi s mentálním postižením. Měla jsem jen nejasnou představu o jejich
dovednostech a komunikačních schopnostech a neuměla jsem si představit, jak bude
celé interview probíhat a jaká bude spolupráce. Již v průběhu rozhovorů se moje obavy
rozplynuly. Většina respondentů projevovala zájem o rozhovor, nebáli se hovořit
i o osobních tématech, jako jsou partnerské vztahy nebo problémy v rodině. Někteří byli
velmi komunikativní, jiní méně. U několika klientů vznikl problém s porozuměním
některých otázek. Problém neporozumění jsem řešila přeformulováním otázky nebo
ukázkou na příkladu. Pokud klient nevěděl údaje vyjadřujících dobu, frekvenci nebo
obsahující jiná čísla, nelpěla jsem na odpovědi a doptala jsem se u jiných osob.
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Během administrace nástrojů se objevila i některá úskalí, která mají původ v charakteru
těchto nástrojů i charakteru postižení. O těchto problémech bude pojednáno u patřičné
kapitoly ve vyhodnocení a zpracování dat.
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8. ZPRACOVÁNÍ DAT
8.1 Vyhodnocení Schedule for the Evaluation of Individual Quality of
Life
Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQoL) jsem zadávala na
závěr prvního setkání s respondentem. Získala jsem údaje od čtrnácti respondentů, jeden
respondent výpověď o svých cílech nepodal. U jednoho respondenta se mi v rozhovoru
podařilo zachytit jen dvě důležité oblasti. Dva další uvedli oblasti čtyři, v úvahu jsem
však brala jen první tři.
Vyhodnocení SEIQoL se provádí tak, že se u každého tématu násobí jeho důležitost
(uvedená ve formuláři nalevo v procentech) mírou spokojenosti (uvedenou ve formuláři
napravo též v procentech). Výsledná hodnota se rovná součtu takto zjištěných součinů
pro všechny řádky - nejvyšší takto zjištěná hodnota může mít hodnotu deset tisíc.
Součet se dělí stem, aby se výsledný údaj pohyboval od nuly (nejnižší možné hodnoty)
do sto (nejvyšší možné hodnoty). Porovnání se provádí mezi sledovanými skupinami,
případně v rámci souboru lidí v dané skupině. Témata uvedená jako hesla s rozvinutější
podobou se zpracovávají rozborem názorů a přesvědčení (Křivohlavý 2001).
Vzhledem к provedeným modifikacím (viz kapitola 5.2.1) jsem přistoupila i к úpravě
výpočtů. Respondenti měli seřadit vyjmenované cíle podle důležitosti - na první, druhé
a třetí místo. Prvnímu místu jsem přidělila hodnotu 50%, druhému 30% a třetímu 20%,
aby výsledný součet dával požadovaných 100% snah. Stupeň spokojenosti označovali
respondenti na „teploměru spokojenosti" pomocí emotikonu na čtyřech úrovních: velmi
spokojený - spíše spokojený - spíše nespokojený - velmi nespokojený. Těmto
označením jsem přidělila následující hodnoty: velmi spokojený 100%, spíše spokojený
70%, spíše nespokojený 40% a velmi nespokojený 10%. Hodnoty jsem mezi sebou
vynásobila, sečetla a vydělila stem a získala výslednou hodnotu mezi nulou a stovkou
(viz Tabulka č. 4).
V posledním kroku byli respondenti požádáni, aby označili, jak moc jsou spokojení
s celým svým životem - zde opět sloužil „teploměr spokojenosti". Výsledky jsou
zachyceny v tabulce č. 5.
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Tabulka č. 4 - Výsledná hodnota QOL
Výsledná hodnota QOL
Ž1
kód
Ml
73 Z2
M2
100 Z3
M3
XX Z4
M4
80 Z5
M5
73
M6
85 Z7
M7
91 Z8
průměr M 83,6 průměr Z
celkový průměr
N<
0\

67
91
49
43
94
46
94
61
68,1
74,8

Tabulka č. 5 - Celková spokojenost se životem
kód
Ml
M2
M3
M4
M5
M6
M7

celková spokojenost
velmi spokojený
velmi spokojený
XX
spíše spokojený
velmi spokojený
velmi spokojený
velmi spokojený

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8

velmi spokojená
spíše spokojená
velmi spokojená
spíše spokojená
velmi spokojená
velmi spokojená
spíše spokojená
spíše spokojená

Již z letmého pohledu na obě tabulky vidíme, že vnímání a hodnocení kvality života je
velmi subjektivní záležitost. Např. M4 má výsledné skóre 80 (to je hodně), ale celkově
v životě je „spíše spokojený", zatímco Ml nebo M5 mají skóre , jen" 73, přitom ale
udávají, že celkově jsou „velmi spokojeni". Stejně tomu je u žen, kde jsou rozdíly
dokonce ještě větší: 72 má skóre 91, ale je „spíše spokojená", Ž3 má skóre pouze 49,
ale celkově je „velmi spokojená."
O čem může svědčit „celková spokojenost se životem"?:
(1)

o dobré kvalitě života, vnímání toho, že „vcelku jsem spokojený s tím, jak
žiji",

(2)

o pozitivním náhledu na život a na svět, i když se stávají i nepříjemné
a negativní věci, převažující vnímání života je optimistické,

(3)

o absenci duševních poruch typu deprese

(jejíž symptomy

se při

administraci tohoto dotazníku zcela jistě manifestují).
Vyhodnocení důležitých oblastí (cílů) jsem prováděla následujícím způsobem: pořídila
jsem přehlednou tabulku se soupisem všeho, co klienti vyjádřili - někdy to byla hesla,

86

jindy rozvinutá věta (seznam viz příloha č. 8). Tyto údaje jsem podrobila obsahové
analýze. Získala několik kategorií (kódů), jejich seznam a popis přináší tabulka č. 6.
Tabulka č. 6 - Kódy a jejich popis
Kód
partnerský vztah
rodina

Popis
věnovat se přítelkyni; udržovat vztah; láska, aby trvala
vztah s mámou a bratrem, aby všechno bylo v pořádku; rodina - aby
se vrátil táta
práce, zaměstnání aby mi to myslelo, dobře to šlo; víc se toho naučit; abych mohl víc
pracovat
naučit se číst a psát; škola v S..., být zde a učit se
škola, učení se
naučit se peníze, abych si mohla taky něco kupovat; naučit se vést
praktické
domácnost
dovednosti
zdraví hlavně u maminky; zdraví, abych mohla plavat a sportovat
zdraví
starat se o zvířata (kočky a psy); pomáhat lidem (záchranářům)
altruismus
abych nebyla na obtíž; abych se ničeho nebála, nebyla vylekaná
pozitivně
vnímané já
svézt se v metru u řidiče; výlet po světě; mít zvíře
zájmy
aby se změnila vláda a zrušily se poplatky ve zdravotnictví; aby lidi
idiosynkrazie
neumírali
Uvedené kódy vykazují určitou podobnost s kódy z Testu tří přání (viz následující
subkapitola). Stejné jsou kategorie partnerských vztahů, rodiny, zdraví, altruismu
a pozitivně vnímaného já. Odlišné je členění aktivit a zájmů, neobjevují se peníze, věci.
Do kategorie idiosynkrazie patří cíle zvláštního charakteru, které nešlo přiřadit
к žádnému jinému kódu. Při větším vzorku by se jistě objevilo více odpovědí na
podobná témata a vznikly by nové kódy.
To nejjednodušší, co lze u odpovědí sledovat, je jejich frekvence. Četnost jednotlivých
kategorií je zachycena v tabulce č. 7.
Tabulka č. 7 - Frekvence kategorií SEIQoL
Kód
partnerský vztah
rodina
práce a zaměstnání
škola a učení se
praktické dovednosti
zdraví
altruismus
pozitivně vnímané já
zájmy
idiosynkrazie

celkem
4
7
7
3
7
4
2
3
5
4
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muži
2
5
5
0
0
2
2
0
1
1

ženy
2
2
2
3
7
2
0
3
4
3

Nerovnoměrné zastoupení jednotlivých kategorií mezi muži a ženami je nejspíše
způsobeno malým vzorkem. Nelze dělat žádné závěry z absence odpovědí spadajících
do některých kategorií u žen nebo mužů.
Z uvedených frekvencí vystupují výrazněji dvě oblasti:
(1)

oblast vztahů - kategorie partnerský vztah a rodina - širší vztahy

(2)

oblast činností - kategorie práce a zaměstnání, škola a učení se (zastupuje
akademické dovednosti) a praktické dovednosti.

V oblasti vztahů je zajímavé, že partnerský vztah má menší počet odpovědí oproti
rodině a širším vztahům. To lze vysvětlovat různým způsobem, bez dalšího výzkumu
jsou ale tyto úvahy na rovině hypotéz a spekulací. Z uvedených dat lze pouze odvodit,
že většina respondentů akcentuje více rodinu a širší vztahy. V oblasti činností podávali
respondenti často odpovědi, které naznačovaly „touhu po zlepšení", „přání se naučit
něco víc" - z čehož lze usuzovat, že v tomto vzorku je patrná snaha o osobní růst. Tato
tendence ještě více vystupuje při vyhodnocení důležitosti témat.
Označení důležitosti cílů umožňuje vyčlenit oblast nej důležitějších hodnot (toho, co je
„na prvním místě"). Za největší prioritu považovalo 5 respondentů (širší vztahy s rodiči, sourozenci), na druhém místě se umístily kategorie práce a zaměstnání
(3 odpovědi) a zdraví (3 odpovědi). Cíle „na druhém místě" představují shodně
kategorie partnerský vztah (3 odpovědi), praktické dovednosti (3 odpovědi) a práce
a zaměstnání (3 odpovědi), zbývajících 5 odpovědí je rozptýleno mezi ostatní kódy.
Jako cíle „na třetím místě" byly označeny nejčastěji odpovědi týkající se zájmů a dále
idiosynkratické odpovědi.
Jsem si vědoma, že vzhledem к malému vzorku není možné na základě těchto výsledků
prohlašovat nějaká tvrzení, ale přesto lze vnímat důraz kladený na tři hodnoty:
(1) zdraví, (2) práci a zaměstnání a (3) vztahy v rodině.
Zhodnocení použití SEIQoL33
Při administraci SEIQoL jsem u některých respondentů narazila na problém při
vyjadřování jejich důležitých cílů. U několika respondentů jsem měla pocit, jakoby

33

SEIQoL se nedoporučuje pro populaci s mentálním postižením (Dostupné na WWW: www.mapiresearch.com). Problémy může činit jednak samotné vyjmenování oblastí (dlouhodobých cílů) - zde je
nebezpečí záměny s momentálními snahami, a také kvantifikace - určování důležitosti a spokojenosti
v procentech (kterou jsem modifikovala). Nepodařilo se mi tedy dohledat žádnou studii, která by mohla
sloužit к porovnání mnou získaných výsledků s podobným výstupem.
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o tomto tématu mluvili a přemýšleli poprvé v životě. Nesetkala jsem se se situací, která
se objevila u Testu tří přání - že by někdo věděl důležité cíle nebo oblasti snažení
okamžitě. Všichni respondenti přemýšleli a někteří velmi dlouho. I přes jejich velkou
snahu mají některé odpovědi situační charakter, jakoby vyjadřovaly přání nebo
momentální snahy (a některé je skutečně vyjadřují). Naopak - odpovědi, které bychom
mohli označit jako „situační přání", mohou být ve skutečnosti dlouhodobou snahou:
např. odpověď „vidět rekonstrukci tramvajové trati a svézt se v metru и řidiče"
vypovídá

o dlouholetém

a hlubokém

zájmu34

o oblast

prostředky, přičemž tento zájem ovlivňuje významným

cestování

a dopravní

způsobem

celý život

respondenta.

8.2 Vyhodnocení Testu tří přání
Každý z 15 respondentů byl požádán, aby vyslovil tři přání, která by si přál splnit.
Získala jsem 42 odpovědí, tři respondenti (dva muži ajedna žena) udali pouze dvě
přání. Při administraci se ukázalo, že respondenty lze rozdělit do tří skupin podle
zvládání tohoto úkolu. První skupina zvládala tento úkol suverénně, s lehkostí, jakoby
už měli připravené odpovědi předem, přání věděli ihned. Druhou, nej větší skupinu
tvořili respondenti, kteří se к vyslovení tří přání potřebovali zamyslet a po chvilce přání
uvedli. Pro třetí skupinu byl tento úkol velmi těžký, respondenti dlouho a dlouho
přemýšleli, „nemohli na nic přijít" a svoji situaci komentovali „no, to nevím, co bych si
přál(a)", „co bych si tak mohl(a) přát", „když já vůbec nevím". U několika z nich jsem
přistoupila na variantu, že vyslovili jen dvě přání.
Po soupisu všech přání (viz příloha č. 9) jsem provedla analýzu obsahu - získala jsem
11 kategorií (kódů), ke kterým jsem přiřadila všechny odpovědi. Seznam kódů a jejich
popis přináší Tabulka č. 8.
Některá přání lze přiřadit к více než jednomu kódu (např. „líbánky s partnerem u moře"
- zařazuji ke kódům „partnerský vztah" a „cestování"). Kategorie „idiosynkrazie" je
určená pro jedinečné odpovědi, které nelze přiřadit к žádné jiné kategorii - taková
odpověď se vyskytla pouze jednou.

34

Tento zájem se projevil v rozhovoru i v Testu tří přání.
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Tabulka č. 8 - Seznam kódů a jejich popis
kódy
partnerské vztahy
rodina
hudba, film, kultura
zdraví
cestování
aktivity žádoucí
i neoblíbené
pozitivně vnímané já
peníze
věci
ostatní lidé
idiosynkrazie

popis
být s přítelem, žít s partnerkou, bydlet s partnerkou, vztah aby se nějaký objevil
aby se k nám vrátil táta, dobré vztahy v celé rodině
vidět muzikál Hamlet, poslouchat CD, hrát ve skupině na
kytaru
zdraví - aby bylo, abych neměla epileptické záchvaty
jet do Paříže, podívat se do USA, líbánky s partnerem u moře
vyzkoušet řídit tramvaj, koupat se v moři, pohladit si
opravdovou zebru, abych nemusela ráno brzo vstávat
být šťastný, abych na sebe byla hodná, zhubnout
deset milionů, aby bylo všechno levnější
digitální foťák
aby byli lidi hodní, aby se nekouřilo
slunečný den, hezké počasí

Tabulka č. 9 ukazuje frekvence odpovědí náležící jednotlivým kategoriím a rozdělení
podle pohlaví.
Tabulka ě. 9 - Frekvence odpovědí v Testu tří přání
celkem
8
5
7
1
3
9
2
3
2
3
3

kódy
aktivity (pozitivní i negativní)
cestování
hudba, film, kultura
idiosynkrazie
ostatní lidé
partnerské vztahy
peníze
pozitivně vnímané já
rodina
věci
zdraví

muži
4
4
1
0
1
5
0
1
2
1
1

ženy
4
1
6
1
2
4
2
2
0
2
2

Přestože zkoumaný vzorek je velmi malý, je zřejmé, že se ve výsledcích profilují dvě
hlavní oblasti: oblast vztahů („vztahová přání") a oblast aktivit („činnosti").
Jestliže test tří přání zachycuje sebepercepci, pak lze říci, respondenti si své já spojují
a uvědomují především ve spojení s činností, která jim přináší potěšení. Oblast aktivit je
vyjádřená v kódech „aktivity", „cestování" a „hudba, film, kultura" - jedná se celkem
o 20 přání. Za běžná přání můžeme označit sportovní činnosti, cestování po světě
a nej různější kulturní činnosti spojené s hudbou či filmem. Za méně běžná považuji
přání „podívat se Na Bojiště na dopravní dispečink
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a za originální přání „pohladit si

opravdovou zebru". Do kategorie aktivit zařazuji i vyjádření nelibosti ohledně určitých
aktivit: „nemuset ráno vstávat" a „nemuset chodit do práce ani do školy".
Oblast vztahů je zastoupena kódy „partnerské vztahy" a „rodina" (celkem 11 přání).
Nejvíce přání směřovalo к životnímu partnerovi - a to od respondentů, kteří v současné
době žijí v partnerském vztahu, i od těch, kteří žádného partnera nemají, ale přejí si
nějakého najít („vztah, aby se objevil"). V přáních bylo obsaženo trávení společného
času {„být s ní(m)"), společné cestování („dovolenou, líbánky и moře"), společné
bydlení a život („bydlet s ní(m), žít s ní(m)") nebo sňatek („malá skromná svatba").
Vztahy jsou dále zastoupeny kódem „rodina", zde se objevují jen dvě přání („abychom
se měli rádi", „aby se vrátil táta"). Významně je oblast vztahů v rodině zachycena
v SEIQoL (viz předešlá subkapitola).
I když je vzorek velmi malý na to, abych mohla činit nějaké obecné závěry, jeví se jako
zajímavý podíl aktivit mezi muži a ženami. U žen převažuje výrazně kategorie hudba,
film a kultura (6 : 1), zatímco u mužů je populární cestování ( 4 : 1 ) . Není to tak, že by
ženy rády necestovaly (v rozhovoru jich několik uvedlo, kde všude byly na dovolené
a jak rády někam jezdí apod.), zřejmě však tuto oblast nepovažují za tak přitažlivou. Při
větším vzorku by se mohly zobrazit ještě větší rozdíly.

8.3 Vyhodnocení Dotazníku kvality života
Schalockův dotazník kvality života (QOL.Q, Schalock; Keith 1993) je dobře
zavedeným standardizovaným nástrojem v anglicky mluvících zemích. Normy jsou
založeny na výsledcích ze vzorku 552 dospělých respondentů s mentálním postižením
(státy Nebraska a Colorado, USA) z podzimu 1989. Nejsou žádné významné rozdíly
mezi skóry žen a mužů ani korelace vztahující se к věku. Manuál poukazuje na fakt, že
skóre z dotazníku je výrazně závislé na hloubce mentální retardace. Čím vyšší
inteligenční kvocient a lehčí stupeň mentální retardace, tím vyšší celkové skóre QOL.Q.
S inteligenčním kvocientem je také významně spojené skóre škály Empowerment nezávislost (r2 = 50,4 procent přesah rozptylu), zatímco u jiných škál к významným
přesahům nedochází (r2 = 9,6 až 18,5). Dotazník má velmi dobrou vnitřní reliabilitu
(alfa = 0,90) a retestovou reliabilitu (0,87). Byly prováděny i mezinárodní srovnávací
studie validity (Španělsko, Austrálie) (Schalock; Keith 2004).
Průměrné hodnoty, minima a maxima ze mnou pořízeného vzorku obsahuje Tabulka č.
10, výsledky jednotlivých respondentů jsou v příloze č. 10.

91

Tabulka č. 10 - Výsledky Dotazníku kvality života QOL.Q
Proměnná
Celkové skóre
Spokojenost
Kompetence - produktivita
Empowerment - nezávislost
Sociální sounáležitost

průměr
95,20
24,67
26,20
21,07
23,27

SD
8,89
3,74
2,40
3,49
2,79

minimum maximum
83
108
14
28
22
30
13
28
18
26

Výsledky ze mnou pořízeného vzorku nelze srovnávat s americkými normami, přesto
bych chtěla pro hrubé porovnání uvést některé základní informace. Každá ze čtyřiceti
otázek může být hodnocena jedním, dvěma nebo třemi body, v každé ze čtyř škál lze
tedy dosáhnout minima 10 nebo maxima 30 bodů, u celkového skóre minima 40
a maxima 120 bodů. Průměrné hodnoty (americké) jsou kolem 20 - 22 bodů na všech
škálách. Mnou dotazovaní respondenti oproti americké normě uspěli poměrně dobře,
většina skončila nad průměrem. To lze vysvětlit stupněm postižení a konstrukcí
dotazníku: čím lehčí postižení, tím vyšší skóre.
Při administraci nástrojů, které mají původ v zahraničí, se vždy objevuje několik
zásadních problémů. Nejprve je třeba nástroj převést (přeložit) do jiného jazyka, což
s sebou nese specifické lingvistické problémy ohledně sémantiky, idiomatických
spojení apod. Tento problém se obvykle řeší tak, že na překladu pracují bilingválně
mluvící odborníci v daném oboru. Verze v cílovém jazyce se poté zpětně překládá do
původního jazyka a porovnávají se odlišnosti vzniklé překladem.
Druhý, zásadnější okruh problémů se týká odlišnosti kulturního prostředí jednotlivých
zemí. Určité otázky, slova, výpovědi nereprezentují zkušenosti (život) v jiné zemi,
případně je reprezentují odlišným způsobem. Položená otázka - třebaže dobře přeložena
- nemá žádnou vypovídací hodnotu, nepostihuje životní styl, zkušenosti, kulturu dané
země. Pokud má nástroj sloužit a dobře zobrazovat zkoumané jevy, je třeba provést
validizační studii, která pomocí faktorové analýzy odhalí a potvrdí faktory stojící „za"
otázkami. Faktory se pak porovnávají s původními. Schalockův dotazník byl
validizován v Austrálii ave Španělsku. Zejména ve španělské validizační studii se
ukázaly kulturní odlišnosti (typické pro danou zemi). Studie potvrdila pouze tři ze čtyř
faktorů - nepotvrdil se faktor sociální sounáležitosti a zapojení do společnosti. Autoři
studie (Verdugo et al. 2004) předpokládají, že se tento faktor manifestuje zcela jiným
způsobem, než jak se v původním nástroji předpokládá: položky referují o návštěvách
přátel v jejich domovech, setkání se sousedy, členství v organizacích apod. Sociální
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integrace a komunitní život ve Španělsku se ale odehrává převážně na veřejných
místech a má zcela jiný charakter, než je tomu ve Spojených státech, proto by otázky ke
zmapování zapojení do společnosti měly mít jinou podobu (Schalock; Keith 2004).
Náznaky kulturní odlišnosti jsem zaznamenala i já. Níže uvádím své postřehy
a zkušenosti s použitím tohoto nástroje.

Škála 1 - Spokojenost
Škála se zaměřuje na celkovou spokojenost, přičemž u několika otázek a odpovědí se
respondent porovnává s ostatními (č. 1, 3, 6, 9). To samo o sobě nemusí činit problém
u respondentů s lehkou MR, nicméně někteří měli tendence odpovídat „někdy je to tak
a jindy jinak" nebo ,jak v čem", „přijde na to" apod. Celkově byl můj vzorek pozitivně
naladěný, pouze u jedné respondentky (v pilotáži) se ukázalo, že tato část dotazníku se
dotkla citlivých míst (pootevřela nějaký problém), a respondentka se začala projevovat
velmi plačtivě. U osob, které mají depresivní rozladu, může tato část evokovat „černé
myšlenky" a mohou podávat odpovědi „nejsem spokojený", „mám se hůře", „mám
velké problémy", ,je mi mizerně". Celkově byla tato část dotazníku nejméně
problematická, pokud jde o pojmy a pochopení.
Otázka č. 1 - Celkově byste řekl/a, že život:
Vám přináší to nejlepši? - S vámi zachází jako s kýmkoli jiným? - Vám nedává šanci.

Otázka nese stopy překladu z angličtiny, ale potíže s porozuměním nebyly žádné.
Otázka č. 7 - Kolikrát v měsíci se cítíte osaměle?
Málokdy, ne více než jednou, dvakrát do měsíce.
Občas, asi 5 až 6 krát do měsíce.
Často, asi jednou až dvakrát týdně.

První problém, který se v dotazníku často vyskytl, je kvantifikace a časové údaje, dále
pojmy jako „měsíc" a „týden" (týden je pro mnohé snáze uchopitelný). Je pravdou, že
kvantifikace a časové údaje nelze v dotaznících dost dobře vyřešit, neboť obecné pojmy
jako „málokdy", „často" a „někdy" mohou znamenat pro každého trochu něco jiného,
mají proto malou vypovídací hodnotu.
Otázka č. 8 - Cítíte se někdy divně ve společnosti ostatních?
Zřídka nebo nikdy - někdy - často nebo skoro vždy.

Někteří respondenti nerozuměli přesně pojmu „divně", což jsem řešila přeformulováním
(„zvláštně, jako že tam nezapadáte, že jste cizí").
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Škála 2 - Kompetence - produktivita
Tato část dotazníku se zaměřuje na práci a zaměstnání. Problematické se jevily tyto
otázky:
Otázka č. 18 - Vyděláte si dost peněz, abyste si mohl(a) koupit věci, které chcete?
Ano, celkově si můžu koupit věci, které chci.
Musím čekat, abych si koupil nějaké věci, nebo si některé věci nemůžu koupit vůbec.
Ne, nevydělávám dost peněz, abych si koupil to, co potřebuji.

V této otázce je velmi subjektivní pojem „dost peněz". Dále otázka zavádí respondenta
к nakupování - do problematické oblasti: někteří respondenti si nemohou koupit věci,
které by chtěli (potřebovali), nikoli však z důvodu, že by na ně neměli peníze, ale proto,
že jim činí potíže orientace v obchodě nebo počítání peněz. Pak je otázka svádí
к odpovědi „nemůžu". Při zadávání otázky jsem někdy použila obrat „musíte čekat
a šetřit, abyste si koupil nějaké věci..." - na tuto odpověď respondenti, kteří se obtížně
rozhodovali, nejčastěji reagovali „ano, čekám a šetřím a pak si koupím..."
Otázka č. 19 - Jak jste spokojený s výhodami, které Vám Vaše pracoviště poskytuje?
Velmi spokojený - celkem spokojený - nespokojený.

Mnoho respondentů nechápalo pojem „výhody", přičemž tento pojem nelze nahradit
jiným vhodným slovem. Jako příklad jsem uváděla „stravenky na oběd" nebo „levné
obědy". Výhodou se dá nazvat cokoli - kromě stravenek také mobilní telefon, auto,
dovolená navíc...(v USA je to třeba i sociální a zdravotní pojištění), ale většina těchto
požitků se lidí s mentálním postižením netýká. V naší zemi je trochu jiná situace, pokud
jde o zaměstnávání osob s handicapem, dotyčný člověk často chápe možnost pracovat
jako výhodu.
Otázka č. 20 - Jak často na Vaši práci dohlíží někdo jiný?
Jen tehdy, když potřebuji, tak na moji práci dohlíží někdo jiný.
Často na mě někdo dohlíží, i když to nepotřebuji.
Na moji práci stále někdo dohlíží.

Někteří respondenti nechápali přesně, na co se ptám, proto jsem v této otázce často
použila obrat „kontrola, kontrolovat", přestože lépe zní „dohlížet". V odpovědích zcela
chybí možnost „na moji práci vůbec nikdo nedohlíží" a tato odpověď se umnou
dotazovaných respondentů objevila nejméně třikrát. V souladu s filozofií skórování
jsem jim připsala maximum bodů.
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Skála 3 - Empowerment - nezávislost
Tato část dotazníku se zaměřuje na vlivy z vnějšího prostředí a autonomii.
Otázka č. 25 - Kdy Vás mohou vaši přátelé doma navštěvovat?
Tak často, jak se mi líbí, dost často.
Kterýkoli den, pokud mi to někdo dovolí nebo je někdo přítomen.
Jen některé dny / jen někdy.

Tato otázka vypadá jako velmi jasná a průhledná - předpoklad je, že nezávislý člověk
může přijímat návštěvy, kdykoli se mu zlíbí, a nemusí se nikoho ptát. Ve skutečnosti ale
má otázka ještě hlubší vrstvy, které ale odpovědi nereflektují:
(1)

ne všichni lidé s MP mají přátele, kteří by je navštěvovali (možná je mají, ale
ne vždy jsou tito lidé schopní kdykoli přijít na návštěvu, neboť jsou závislí
na pomoci okolí);

(2)

navštěvování není příliš běžné v Praze - lidé se méně navštěvují doma a více
se vidí „venku", v j iných částech země (např. na Moravě) tomu může být
naopak;

(3)

člověk, který pracuje (např. 6 i více hodin denně), potom jede ze zaměstnání
domů nebo má jiné aktivity (koníčky, kurzy), nemá na navštěvování mnoho
času ani energie (viz rozhovor níže)

M2: „No, my, teda návštěvy jako pozveme, ale vzhledem к tomu, že oba chodíme do
práce každej den, a máma má na to celej tejden, tak toho doma moc neudělá, tak sobota
neděle je, že máma pracuje doma, já jí pomáhám, ale jo, jako můžou přijít... "
Otázka č. 27 - Mohl byste mít domácí zvíře, kdybyste chtěl?
Ano, určitě - asi ano, ale musel bych se zeptat - ne.

Na odpovědi existují různé úhly pohledu. Odpověď „NE" neznamená automaticky
„větší ovlivnění zvnějšku". Klienti žijící v chráněném bydlení mít zvíře nesmí - takže
automatický „ztrácejí body". Další variantou je, kdy má respondent rodiče alergiky
nebo sám je alergik, takže zvíře mít nemůže ze zdravotních důvodů. Poslední variantou,
kterou také odpovědi nereflektují, je ,já žádné zvíře ani nechci" (objevila se jednou).
Otázka č. 28 - Máte opatrovníka / poručníka?
Ne, jsem za sebe plně zodpovědný.
Ano, mám opatrovníka a jen částečnou právní způsobilost.
Ne, mám opatrovníka, nemám právní způsobilost.
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Odpověď na tuto otázku znali jen tři respondenti, u ostatních jsem odpověď musela
zjišťovat prostřednictvím jiných osob. Svědčí to o malém právním vědomí, tato oblast je
možná podceňovaná rodiči a okolím lidí s MP.
Otázka č. 29 — Stává se, že lidé, kteří s vámi žijí, vám někdy ubližují, trápí, obtěžují,
zastrašují nebo vás schválně rozčilují?
Ne.
Ano, tyto problémy se objevují jednou, dvakrát do měsíce nebo týdne.
Ano, a stává se to každý den i několikrát denně.

Otázka je jistě dobře míněna, problém činí odpovědi, zejména prostřední: je velký
rozdíl, jestli se problém s agresí vůči respondentovi vyskytuje jednou nebo dvakrát do
měsíce, nebo jednou nebo dvakrát do týdne. Kromě toho, mnoho respondentů má potíže
s konceptem času a nejsou schopni kvantifikovat, nerozumí přesně pojmu „měsíc",
proto mohou podat nepřesné výpovědi. Další námitka by mohla být vznesena na
prostředí: v této otázce se míří směrem na „lidi, kteří s vámi žijí", z čehož se dá odvodit
rodina, popřípadě partner, spolubydlící. Někteří mnou dotazovaní respondenti ale
uváděli problémy s agresí vůči vlastní osobě v zaměstnání (od kolegů) nebo na ulici
(naštěstí tyto odpovědi byly jen výjimečné).
Škála 4 - Sociální sounáležitost
Škála se zaměřuje na zapojení do společnosti a aktivity provozované s druhými lidmi.
Otázka č. 33 - Děláte si starosti ohledně toho, co od vás lidé očekávají?
Někdy, ale ne stále - jen málokdy - nikdy nebo stále.

Část klientů měla potíže s pochopením této otázky. Některým jsem transformovala
otázku do podoby „Děláte si starosti o to, co si lidé o Vás myslí?" i když toto převedení
není totožné s původní otázkou, měla jsem šanci získat alespoň nějakou odpověď.
Otázka č. 34 - Kolikrát za týden se stýkáte nebo si povídáte s vašimi sousedy venku či
u nich doma?
3 - 4 krát do týdne - 1 - 2 krát do týdne - nikdy nebo stále.

Kromě problému s kvantifikací považuji tuto otázku za kulturně nepřiměřenou, zejména
pražskému prostředí: ten, kdo bydlí v panelovém domě, zná většinou sousedy jen od
vidění (pokud vůbec) a zcela výjimečně si s nimi zajde popovídat k nim domů.
Výjimkou nebyla odpověď „ M y se se sousedama vůbec nebavíme..." Česká norma je
jiná ve městě i na venkově, proto tato otázka nemá velkou vypovídací hodnotu.
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Podobný problém je i u otázky č. 39 - Jak se k vám chovají vaši sousedé?
Velmi dobře nebo dobře (zvou vás na různé aktivity, kávu atd.).
Slušně (pozdraví, navštíví vás).
Špatně nebo velmi špatně (vyhýbají se vám, obtěžují vás, atd.).

Ani jedna odpověď nebyla za 3 body, protože není normou zvát běžně sousedy na
aktivity, na kávu apod. Většina odpovědí byla za 2 body - „slušně, pozdraví".
Otázka ě. 35 - Máte přátele, kteří vás doma navštěvují?
Dost často - někdy - málokdy nebo nikdy.

Otázka a odpovědi nekorespondují (ani v anglickém originále), otázka je mířena na
předmět, odpovědi na frekvenci.
Otázka č. 36 - Jak často se věnujete různým volnočasovým aktivitám (návštěvy
domovů přátel, večírky, tancování, koncerty, hry) ve vaší obci?
3 - 4 do měsíce - 1 - 2 krát do měsíce - méně než 1 krát do měsíce.

Volnočasové aktivity pojímali respondenti velmi široce, zahrnovali tam i návštěvu
svých „kroužků" a sportovní aktivity. Problém zde nečinila kvantifikace, protože
respondent udal, kam v týdnu chodí, z toho se pak dala odvodit odpověď. V této otázce
vycházeli mnou dotazovaní jako „velmi aktivní".
Otázka č. 38 - Jaké jsou vaše příležitosti pro chození s někým a manželství?
Jsem vdaná / ženatý nebo mám příležitosti chodit s kýmkoli, koho si vyberu.
Mám omezené možnosti pokud jde o chození s někým nebo manželství.
Nemám žádnou příležitost chodit s někým nebo se vdát / oženit.

Tato otázka směřuje к vyjádření „pocitu příležitosti", mnoho respondentů ji však
vztáhlo ke své současné situaci a odpovídalo stylem „Mám partnera / partnerku, takže
mám možnosti". Ti, kteří partnera neměli (a netoužili po něm), stejně odpovídali
v podobném stylu. Kromě tohoto „odlišného zarámování" se mi jeví první odpověď
poněkud nadnesená a sebevědomá. Jen dvě odpovědi byly na úrovni 1 bodu, kdy si
dotyčný myslel, že nemá příležitost najít vhodný protějšek.
Zhodnocení použití dotazníku
Přes kulturní odlišnosti je třeba říci, že s dotazníkem se pracovalo dobře. Většině
respondentů vyhovovaly uzavřené otázky, i ti, kteří měli potíže s výběrem z možností,
se nakonec vždy к některé možnosti přiklonili. Vzhledem к šíři dotazníku se nabízí ještě
další možnost použití: u velmi komunikativních respondentů (kterých byla asi polovina)
lze využít otázky nejen jako uzavřené, ale jako podnětové. Někteří respondenti (protože
mě už znali a věděli, že si jdou povídat) se nad otázkou zamýšleli a dokladovali svoje
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odpovědi na příkladech, popřípadě i trochu odbočili od hlavního tématu a vyprávěli
o svém životě, což ale nebylo v tomto případě vůbec na škodu. Otázky tedy umožnily
dozvědět se něco nového, zajímavého, na co bych se třeba vůbec nezeptala. Podmínkou
pro takový rozhovor je samozřejmě naladěný respondent s dobrými komunikačními
schopnostmi a časový prostor.
V naší zemi žádný podobný dotazník nemáme, což je škoda. Vytvoření podobného
nástroje, který by korespondoval s naší kulturou, by bylo jistě záslužným činem.

8.4 Vyhodnocení rozhovoru
8.4.1

Otevřené kódování

S daty získanými z polostrukturovaného rozhovoru jsem pracovala následujícím
způsobem: provedla jsem doslovnou transkripci všech rozhovorů, dokumenty jsem
vytiskla a připravila na otevřené kódování (očíslování stran a řádků). Poté jsem použila
metodu otevřeného kódování (Strauss; Corbinová 1999), kdy ,je text jako sekvence
rozbit

na jednotky,

těmto jednotkám

jsou

přidělena jména

a s takto

nově

pojmenovanými (označenými) fragmenty textu výzkumník dále pracuje" (Švaříček;
Šeďová 2007). Kódovala jsem metodou „tužka a papír" postupně všechny rozhovory,
souběžně jsem pořizovala seznam lokace kódů, abych měla přehled o jejich umístění.
Již v průběhu kódování jsem seskupovala kódy do kategorií, po ukončení kódování
jsem utvořila definitivní kategorie, kterých je celkem 8 (kódy a kategorie viz příloha č.
11). Ukázka ze dvou kódovaných rozhovorů v příloze č.12.35 Z tohoto postupu vzešly
celkem čtyři větší oblasti, jakýsi základní rámec, ve kterém se dospělý člověk
s mentálním postižením ve mnou vedených rozhovorech pohybuje. Přehled oblastí
ukazuje schéma č. 1.

35

Ve své práci nadále nepracuji se všemi kódy, s některými více, s jinými méně, a to z důvodu
plánovaného rozsahu práce (podrobná analýza a syntéza by vydala na další diplomovou práci).
Z nasbíraného a utříděného materiálu vybírám zejména ty oblasti, které se vztahují к výzkumným
otázkám.
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Schéma č. 1

Tyto oblasti jsou prostoupeny minimálně dvěma faktory (subkategoriemi). Prvním jsou
kompetence - „co umím, dokážu, ovládám" a druhým je autonomie - ,jsem nezávislý
na pomoci zvenčí, mohu sám ovládat a rozhodovat".
Nyní se budu věnovat charakteristice těchto oblastí a zachycení (popisu) vlastností
a dimenzí. Z popisu vypouštím oblast volného času, neboť se přímo nevztahuje ke
zkoumaným otázkám. К dokumentaci používám úryvky z rozhovorů.36

Bydlení a domácnost
Pokud jde o bydlení, objevují se u mladých dospělých s mentálním postižením dvě
základní linie úvah: (1) s kým bydlet a (2) kde bydlet - tj. v jakém typu bydlení. Tyto
úvahy vystupují zvláště v souvislosti s partnerstvím (s jeho existencí či neexistencí). Ve
mnou zkoumaném vzorku se neobjevila celá paleta možností. Pokud mladí lidé měli
partnera, objevovaly se jen dvě varianty: buď s ním žili v chráněném bydlení, nebo se
jen navštěvovali, ale nebydleli spolu. Nesetkala jsem se s případem, že by mladý pár
bydlel zcela samostatně nebo u rodičů (tím nepopírám, že takové páry existují).
Nej schůdnější cestou, jak „být spolu" (pokud být znamená bydlet), je chráněné bydlení.
Vůči chráněnému bydlení zaujímali respondenti různé postoje. Někteří vyjadřovali
pochybnosti a nelibost:
Ž6: „ ...víš co, chráněný bydlení mě čeká, až ty rodiče nebudou, no moc se
mi tam nechce... "
Ž9: „...já nevím...v chráněným bydlení...s Lubošem bych jako být chtěla,
ale...ale to nevím v chráněným bydlení, to nevím...mně se bydlí dobře
и mámy"

36

Jména použitá v rozhovorech jsou z důvodu zachování anonymity změněna.
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Většina respondentů se vyjadřovala v pozitivním smyslu, zejména ti, kteří v chráněném
bydlení již bydlí nebo se tam bydlet chystají:
M5: „... já jsem tam úplně spokojenej, mně nic nechybí... jsem tam strašně
rád a vždycky se do bydlení těším, nechtěl bych nic měnit, bydlení pro mě
hodně znamená, mám tam kamarády, nechtěl bych to opustit. "
Ž5: „Já budu bydlet v chráněným bydlení, už mám zajištěný chráněný
bydlení na Černým Mostě, asi tak od října letošního roku, na zkoušku. "
Pokud mladý ělověk nemá partnera, je chráněné bydlení dobrou průpravou na život bez
rodičů. Naskytuje se zde možnost vyzkoušet si činnosti, které doma obvykle člověk
nedělá (např. je dělají rodiče...), ale nejen to. Mladý člověk má také na počátku
možnost prožít fyzické i psychické oddělení od své rodiny - adaptační období může být
pro někoho i hodně náročné, ale díky tomu může mladý člověk „vyzrát" emočně
i sociálně (prožitek skupinové dynamiky, koheze, jiný typ sdílení než v rodině aj.).
Zároveň se otevírá možnost poznat nové lidi, založit nová přátelství, která mohou být
i celoživotní.
Kompetence
Další úvahy, které se v souvislosti s bydlením objevují, míří směrem к dovednostem,
které jsou zapotřebí ke zvládání samostatné domácnosti - jako jsou domácí práce
spojené s úklidem, vaření a příprava jídla, nakupování. Respondenti se velmi lišili,
pokud jde o dovednosti domácích prací. Je třeba říci, že struktura domácích prací
a s nimi spojené dovednosti (potřebné schopnosti) je velmi široká. Je-li někdo
znevýhodněn v nějaké oblasti akademických nebo praktických kompetencí (např. dělají
mu potíže počty nebo má výrazný problém s jemnou motorikou), projeví se to zcela
jistě v oblasti zvládání domácnosti (nebude moci sám nakupovat nebo umývat
nádobí...) a bude potřebovat v této oblasti pomoc nebo podporu.
Všichni mnou dotazovaní respondenti žijí v běžných rodinách (nikdo nežil v ústavních
podmínkách) a mají celoživotní zkušenost s běžným životem: vědí, že jídlo je třeba
kupovat, vařit, že je třeba uklízet byt nebo dům, starat se o oblečení. Všichni
respondenti byli a jsou zapojováni do těchto činností, ale míra zapojení a získané
kompetence jsou velmi odlišné:
M2: „Já třeba rád žehlím, umím žehlit a když je hodně prádla, tak mamince
pomůžu. Pustím si televizi a u toho žehlím a relaxuju. "
Ž5: „Nákupy obstarám, když je mamce špatně, tak j du za ni nakoupit. "
M7: „ Uklízím, utírám prach, luxuju a ještě umývám podlahu. "
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Ž7: „Já peru sama, učili jsme se to v /chráněném] bydlení, už to umím. "
Někteří jsou ale ve velké míře závislí na rodině, zejména matce a týká se to jak mužů,
tak žen:
T: Vaříte si sama? Nebo si připravujete jídlo sama?
Ž4: „ Vaří maminka, já jí pomáhám. "
T: „Nakupujete potřebné věci jako jídlo nebo drogerie, oblečení?
Ž4: „Nákupy pomáhám nosit. "
T: „Jak se staráte o oblečení, vyperete v pračce?
Ž4: „ To maminka, něco si [vyperu] já. "
M4: „ ...Drogerii máma a oblečení taky máma, nakupujeme společně. "
T: „Jak se staráte o oblečení - vyperete v pračce?
M4: „To je těžký, jako prali jsme tam [v praktické škole] taky, ale je to
nejtěžší činnost. Co pro Vás? "
T: „ Pro mě ne, mám malý dítě, já peru pořád. "
M4: „ Vždyťjá jsem začátečník! "
T: a uklízíte často? Vyluxovat, umýt podlahu, utřít prach a tak?
M4: „ To jo, umím, ale nechávám to na bráchu. "
V oblasti prací spojených s chodem domácnosti činí potíže zejména nakupování. Je to
komplexní činnost, ke které je třeba zvládnutí mnoha elementárních dovedností, jako je
počítání (mapinulace s penězi), čtení (nákupního seznamu a nápisů na zboží), orientace
(v obchodě i při cestě do něj), výběr zboží (rozhodování, výběr z možností),
manipulační dovednosti (s košíkem, vozíkem, odnos nákupu). Většina respondentů je
schopna zvládnout (a zvládá) drobné nákupy jídla, někdy i drogistických potřeb, na
nákup oblečení, obutí a větší nákupy potřebují pomoc (ve formě rady nebo asistence):
Ž7: „ Drogerii si nakupuju sama, oblečení se sestrou. "
M7: „ Oblečení nakupuju s mámou, protože ta mě musí krotit. "
Jestliže respondent žije v chráněném bydlení, má velkou výhodu v tom, že větší nákupy
se odehrávají společně a nakoupit si může i ten, kdo nezvládá manipulaci s penězi nebo
orientaci: ,
Ž7: „Nakupujeme [v chráněném bydlení] jídlo společně, to se napíše
dlouhej seznam, jdeme za ředitelem a jedeme do Lidlu hromadně,
nakoupíme a pak se to rozúčtuje. "
Respondenti, kteří bydlí s rodiči a nedisponují patřičnými kompetencemi, jsou
v nákupech odkázáni na rodiče.
Ž9: „No, nakupovat to musím teda s někým, mně moc nejdou peníze, takže
s někým. "
Ž4: „Nákupy pomáhám nosit. "
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Samostatnou kapitolou jsou u lidí s MP peníze. Nikoli jejich množství (popřípadě
pociťovaný

nedostatek jako

u většinové

populace),

ale jejich

„management":

manipulace při nákupech, počítání, úvahy o rozpočtu a podobně. Peníze osob
s mentálním postižením většinou „spravuje" někdo jiný, obvykle rodič, u těch, co bydlí
v chráněném bydlení, může - podle dohody s rodiči a dotyčným - zasahovat i asistent.
Problematice peněz se věnuji více v sekci rozhodování.
Oblast kompetencí úzce souvisí s potřebou podpory a zdrojů podpory. Pokud jde
o potřebu podpory, překvapivě málo respondentů nějakou vyjadřovalo. Většinou se
jednalo o pomoc při nakupování (u těch, kteří mají problémy s orientací nebo penězi)
a starostí o oblečení - praní prádla. Respondenti žijící v chráněném bydlení se postupně
učí zacházet s pračkou a mnozí si tuto dovednost brzy osvojí, u těch, kteří bydlí s rodiči,
je to spíše výjimka. Úklid domácnosti nečiní respondentům (podle jejich slov) žádné
problémy, některé ženy pracují jako uklízečky, takže denně uklízejí v zaměstnání.
Vaření a příprava jídla jsou další oblasti, kde jsou mezi respondenty větší rozdíly.
Někteří (muži i ženy) se učili vařit základní jídla (např. v praktické škole) a umí uvařit
jednoduchá jídla:
M4: „Sem tam večeři, to umím. "
Ml: „ Uvařím si, ale takový lehký jídla, těžký ne. "
Ž5: „Svačinu si udělám, snídani taky, někdy mi mamka s tím pomůže, i s tou
snídaní, ale já si to většinou dělám pro sebe. "
Žl: „ ...ale nejde mi moc vaření, jako řízky to udělám a brambory jo, ale
omáčky, tone..."
Téměř všichni zvládají jídlo ohřát (nejčastěji v mikrovlnné troubě). Jeden respondent se
svěřil se svou špatnou zkušeností při pokusu vařit:
M7: „Já jsem zkoušel vařit a prostě, místo jídla ten hrnec parádně vyblafnul
a shořel... "
Ženy jsou na tom v této oblasti trochu lépe než muži, několik z nich se věnuje vaření ve
svých denních aktivitách v různých zařízeních.
V každém případě je obstarání jídla jednou ze základních kompetencí při samostatné
existenci.

Respondenti,

kteří

pracují,

mají

někdy

možnost

využívat

obědů

u zaměstnavatele, což je velká výhoda. Ti, kteří tuto možnost nemají, se mohou přihlásit
na obědy v některé z jídelen nebo si hotové jídlo kupovat a donášet domů. Existuje více
variant řešení. Příprava jídla tedy není největší překážkou к samostatnému životu.
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Potřeba podpory (pomoci) se objevila v oblasti přijímání léků. K tomu, aby člověk bral
zodpovědně sám léky, je třeba:
(1)

vzpomenout si - pokud respondent bere pravidelně, má vypěstovaný návyk
a zapomíná jen výjimečně -

znát hodiny, pokud je třeba brát léky

v pravidelných intervalech;
(2)

mít správné léky u sebe (rozeznat je od jiných /přečíst nápisy/, pokud jich
člověk bere více, neboje mít připravené v dávkovači);

(3)

otevřít krabičku, skleničku, dávkovač... - což může některým činit problém;

(4)

lék polknout.

Někteří respondenti suverénně tvrdili, že léky berou sami. Velmi záleží na celkovém
zdravotním stavu a n a tom, o jaké léky se jedná. Asi polovina respondentů podle své
výpovědi bere léky sama, bez kontroly, bez dohledu.
Ž2: „Léky beru sama podle plánu, ráno a večer, máma mě vůbec
nekontroluje, ani v bydlení mě nekontroluj ou. "
U těch, kteří nemají žádné zvláštní zdravotní komplikace, nevzniká žádný problém.
Někteří z respondentů berou ale léky na srdce, antiepileptika, antikoncepci, a zde již
mohou nastat potíže při vysazení (zapomenutí).
Druhá polovina bere léky vždy s dozorem, nebo jak oni sami říkají „pod dohledem":
Ž8: „Když jsem nemocná, tak chodím za mamkou a ona mi ty léky dá. "
M2: „ ...léky mi dává spíš máma. "
Ml: „ ...léky radši pod dohledem. "
Zdroji podpory v oblastech domácnosti (kompetencí) jsou nejčastěji rodiče nebo
sourozenci a širší rodina, u respondentů žijících v chráněném bydlení také asistenti.
V pracovních záležitostech se respondenti obracejí se svými problémy buď na nadřízené
(„mistrovou"), asistenta (pracovního), nebo na kolegy. Podle jejich výpovědí se tak
neděje často, spíše na začátku, než se respondent v práci „zaučí".
Otázka na zdroje podpory se objevila v rozhovoru také v oblasti vztahů a partnerství
(č. 8 oddíl III.) „Když máte ve vztahu nějaký problém, hledáte pomoc nebo radu
и někoho jiného? (U kamarádů, kamarádek, sourozenců, jinde?)" Odpovědi ukazovaly,
jakou důvěru mají respondenti ke svým rodičům, kamarádům a asistentům. Asi
polovina respondentů má největší důvěru к rodičům a vztahové problémy by řešili
doma (Ž5: „Já hledám jedině и těch rodičů, pomůžou, poraděj, můžu se spolehnout na
mamku...").

Druhá polovina respondentů by pomoc hledala mimo okruh rodiny,
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zejména u kamarádů, kamarádek a asistentů (Ml: „ To by záleželo, jaká by to byla věc.
Soukromé problémy bych neřešil и rodičů, spíš и kamarádů bych hledal. "). Někteří
respondenti by využili všechny možnosti:
Ž6: „Zkoušela bych to s ním řešit mezi čtyřma očima, a když tak bych potom
zavolala rodiče, a když by ani ty nepomohli, tak bych šla třeba i do poradny,
ale většinou bych se snažila domluvit. "
M2: „ U kamarádů, taky и mámy. "
M5: „ Existuje, jsem to někde viděl ve filmu, poradna existuje. "
O kompetencích a podpoře dále pojednávám v kapitole o axiálním kódování 8.4.2.
Partnerství
Partnerství představuje pro osoby s mentálním postižením velké výzvy, jejichž
naplňování je stejně tak obtížné, jako lákavé. Na samém počátku stojí rozhodnutí
mladého člověka o tom, jestli chce být součástí nějakého partnerského vztahu, a úvahy
o preferované formě tohoto vztahu.
T: „ Chtěla byste mít nebo máte partnera pro život? Nebo byste chtěla žít
sama?
Ž8: „ To právě nemám, partnera. "
T: „A chtěla byste mít?"
Ž8: „No, to teď právě nevím, ale mám pocit, že asi s tím partnerem by to
bylo lepší. "
V těchto úvahách hrají roli faktory - jako rodinné prostředí a vztah mezi rodiči,
případně existence dalších vztahů v blízkém okolí a charakter těchto vztahů. Pokud
mladý člověk nevidí ve svém okolí funkční vztahy, pak si obtížně tvoří představu o tom,
co to vůbec funkční vztah je a jak ho budovat.
V mnou vybraném vzorku se objevily různé formy vztahu a různé názory a přesvědčení
o tom, jestli mít partnera, či nikoli. Většina respondentů deklaruje, že chtějí být součástí
partnerského vztahu, chtějí mít partnera pro život, nechtějí být sami. První úskalí,
kterým mladí lidé musí projít, pokud si partnera najdou, je deklarace „formy" vztahu jakýsi vnější status. Znamená to, že oba partneři se považují za „pár" a deklarují svůj
vztah na veřejnosti - svým rodičům a okolí (zejména v prostředí, kde jsou vídáni spolu):
Ml: „Mám přítelkyni a chtěl bych s ní žít. " Už v této fázi záleží na postojích rodičů, zda
pár přijmou a budou podporovat rozvíjení vztahu, neboť v některých případech záleží
jen na jejich dobré vůli, zda vůbec a kolik času budou partneři trávit společně: Ž2:
„...on by chtěl bejt se mnou, on by si mě chtěl vzít domů ...a máma říkala že radši ne, že
to zatím nejde. "
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Rodiče jsou v tomto okamžiku postaveni před otázku sexuality jejich dospělého
potomka. Příprava na toto období by se v ideálním případě měla dít již v průběhu
dospívám, mnohdy se tak ale neděje. Rodiče musí přijmout fakt, že jejich dospělé „děti"
nezůstanou jen u společných sociálních aktivit, ale budou se chtít sblížit i intimně.
V každém případě je pro rodiče výhodnější počítat s tím a zvolit vhodnou antikoncepci,
než později řešit nežádoucí otěhotnění. Některé klientky tuto záležitost (její řešení)
prezentovaly i v rozhovoru:
Ž9: „ Jako jestli myslíte děti, tak to já nemůžu mít, já beru totiž
antikoncepci, prášky... "
Ž4: Já beru Diane!
Schéma č. 2 ukazuje kategorie a jejich dimenze v oblasti partnerství zachycené
v rozhovorech.
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Schéma ě. 2

kontakt
s partnerem

důležitost
vysoká

kompatibilita

• v kompetencích

on

střední
nízká
• frekvence
kontaktu
• místo kontaktu
• délka kontaktu
provozované
aktivity

komplementarita

• v rozhodovám

ona
on

ona

osobnostní
charakteristiky
• osobní hodnoty
• (ne) žádoucí
chovám

Kontakt s partnerem může mít nejrůznější dimenze:
•

frekvence

kontaktu - tj. jak často se partneři vidí: Ž4: „...on tady bydlí,

v Dejvicích, a chodí sem, každej den... "

37

Výčet u kompatibility a komplementarity není jistě úplný, to ale nebylo mým cílem.
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•

místo kontaktu - na veřejnosti nebo v soukromí, u rodičů: Ž9: „ Tak on bydlí
s rodičema, já s mámou, teda nebydlíme spolu, tak se navštěvujeme... a chodíme
spolu sem "

•

délka kontaktu - návštěva ( 2 - 4 hodiny, víkend) nebo v zaměstnání (6 hodin
denně), popřípadě ve společném bydlení: Z7: „Žijeme spolu, to se podařilo, že
žijeme spolu v chráněným bydlení se souhlasem rodičů. "

•

provozované aktivity s partnerem - práce, zájmy, oblíbené činnosti, péče
o domácnost, sexuální život (aj.): Ž5: „ ...pracuje blízko mě... a oba se učíme
tady anglicky... ".

Jedním z významných faktorů stability vztahu je důležitost, jakou oba partneři vztahu
přikládají. V ideálním případě panuje shoda mezi oběma partnery v tom smyslu, že pro
oba má vztah stejnou důležitost: Ml: „[vztah] je hodně důležitý, je umě na prvním
místě". Někdy ale shoda mezi partnery není, vztah je pro jednoho z nich důležitější
a vzniká asymetrie: Мб: „Je to takový půl na půl ten vztah, že to tak asi nemá bejt, no,
tak středně... nejsem zamilovanej až po uši, ale ona ano. " Asymetrie se pak může
odrážet i v názorech na preferovanou formu vztahu, kdy si jedna strana přeje „více", než
druhá: Мб: „No, ona jako abych se [s ní] oženil, ale já, ne že bych nechtěl, ale já jí
říkám, že je ještě na to čas. "
Téma „sňatku" vystupuje v tomto vzorku více u žen než u mužů: Ž5: „ ...chtěla bych se
zasnoubit, a pak bychom se vzali", a u některých žen jsem zaznamenala i touhu po
dítěti. Muži byli, pokud jde, o svatby méně aktivní: M2: „Já bych chtěl, ale časem.
Nejdříve je důležitý se poznat, a když to bude vypadat, jako že to bude dobrý, tak třeba
potom klidně i oženit, ale já si myslím, že mám na to ještě čas. " Řada respondentů/tek
má také zkušenosti s nevydařeným partnerstvím a rozchody, proto jsou jejich postoje
rezervovanější:
M2: „ ...měl jsem partnerku, ale ukončil jsem to... ",
Ž5: „Já mám sice teď trvalého bývalého, ale s tím se budu rozcházet, už mě
nebaví, pořád... ".
Část mladých lidí uvažuje o budoucím partnerovi jen jako o blízkém člověku, se kterým
nechtějí žít, ale jen se občas vídat:
T: „ Chtěl byste se oženit nebo zasnoubit? Žít spolu jen tak bez svatby? Nebo
se jen občas scházet? "
M5: „Jenom se navštěvovat, protože ono to někdy ty svatby bejvaj, že lidi se
oženěj a jsou z toho ...[problémy]. "
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Zajímavou zkušeností (sondou) byl pohled do představ o partnerství, zejména pokud se
jedná o představy o tom, jaký by měl partner být, jaké by měl mít vlastnosti.
Předpokládá se obecně, že do partnerství se promítají i osobní hodnoty a preference,
což patří mezi oblasti, na které je soustředěn můj zájem.
Někteří respondenti tuto část rozhovoru (otázka č. 4 oddíl III. - Partnerství) spojovali
přímo s chováním partnera (nejen jaký by (ne)měl být, ale také co by měl nebo neměl
dělat), proto jsem se rozhodla uměle nerozlišovat mezi vlastnostmi a chováním.38 Část
respondentů měla jen velmi malou nebo téměř žádnou představu o žádoucích
vlastnostech partnera.
Мб: „No, mě asi nic moc nenapadá... jako bych si přál, aby pochopila, že je
ještě na to čas, na tu svatbu... "
M4: „Měla by být okouzlující...j á nevím, já neznám ženy...neměla by kouřit,
je to nezdravý. "
Vůbec nejčastěji zmiňovanou „vlastností" byl pojem hodný. Sám o sobě je tento
přívlastek nic neříkající, v kódování ho zařazuji pod kód „pseudovlastnost". Mohla jsem
se sice dotazovat, co tento výraz znamená a požádat respondenty, aby mi vysvětlili, co
si pod tímto pojmem představují, musela jsem však respektovat časový plán a dotazovat
se na podstatnější věci, proto jsem od zkoumání sémantiky tohoto pojmu upustila.
Další skupina respondentů uváděla některé osobnostní vlastnosti jako žádoucí, nebo
nežádoucí, a také při tom hodnotili, jestli jejich partner odpovídá těmto požadavkům:
Žl: „Měl by se chovat hezky, on někdy se ke mně nechová, říkám mu, že to,
co je v ledničce, se musí sníst... nezlobit s jídlem. A pořádnej a čistotnej - to
jeMl: „Měla by bejt milá, to ona je, hodně pracovitá - to se snaží. Neměla by
moc tak křičet - to mi docela и ní vadí, někdy. Neměla by být urážlivá
a hodně hlučná. "
• _

a

Hlavně ženy zdůrazňovaly požadavek věrnosti - aby jejich partner nechodil za jinými
ženami, zatímco u mužů toto téma vůbec nezaznělo:
Ž9: „ Co by mi vadilo? Kdyby chodil za jinejma holkama... "
Ž8: „ Teď jde o to, jakej ten partner je, jestli by mě měl rád a chtěl by být
jenom se mnou, nebo střídat holky... "
Ž5: „Vadilo by mi, kdyby chodil za jinýma holkama...j ako kamarády mít
může, ale kdyby měl, co se dočítáte v novinách o mužích, tak to bych
nedovolila. "

38

Pokud bych měla důsledně dodržovat psychologické teorie osobnosti, měla bych dělat ve výpovědích
rozdíl mezi tím, jestli se někdo nějak chová a nevysuzovat z toho, že takový „skutečně je". Chování může
být situačně podmíněné, vlastnosti považujeme v psychologii za trvalé.
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Muži zase kladli důraz na to, aby jejich partnerky nebyly vulgární, a vícekrát zmiňovali
atraktivitu:
M2: „ Hlavně by neměla kouřit a pít a hlavně nemluvit sprostě, to mi и žen
vadí... Asi bych nechtěl, aby měla nějaké sprosté kamarády nebo
kamarádky. "
M7: „ Vadilo by mi, kdyby myslela furt jenom na sebe, pak kouření, pití,
sprostý slova... jo, kdyby byla vulgární, to mi vadí...a aby chodila pěkně
oblečená, to ona chodí... "
M5: „Aby se hezky...aby vypadala vzhledově hezky, aby o sebe pečovala,
aby prostě chodila na pedikúru nebo všelijaký jiný místa pro ženy... "
M4: „Měla by být okouzlující... "
Respondenti zmiňovali kromě běžných lidských vlastností ale i takové, které se týkají
např. komunikace v partnerském vztahu, komplementarity ve vztahu apod.:
Ž6: „ ...chápající, takovej prostě kterej by dokázal ti třeba i poradit nebo
takovej, abysme zapadali do toho..., abysme se doplňovali... "
Ž7: „Aby na mě neřval, vyříkat si to, problémy aby se řešily v klidu,
společně... aby byl hodnej, uměl vyhovět přání, dohodnout se... "
Ž5: „Galantní, laskavěj, něžněj... toleranci a pochopení....kdyby
mě
kritizoval a ponižoval mě, ty by mi vadilo, to já nechci... abychom se shodli,
každej může mít svůj názor, ale abychom se dokázali dohodnout. "
M5: „A co by měla umět hlavně toho člověka pochopit, kdy já mám třeba
špatný dny, jak se říká deprese někdy, tak umět toho člověka pochopit, že
ten den to není ono a nějak se s tím vyrovnat. "
Požadavek komplementarity ještě více vystoupil u otázky „Co by měl partner umět?"
Zde bylo o něco více požadavků na ženy - týkaly se zejména domácích prací. Ale
i ženy na muže vznášely požadavky ohledně domácnosti.
M2: „ Umět? Tak to nevím, já třeba rád žehlím... tak třeba by mohla umět
vařit, ale já umím hodně, to bychom se dohodli...třeba vařit, uklidit
a nákupy. "
Ml: „Měla by umět prát, to je docela potřeba... a vařit. "
M5: „ Vyprat a vyžehlit ano, a taky aby se starala o mě. "
Мб: „ Tak já teda umím oloupat brambory, ale když ona ne, tak jí to naučím
tak, abychom se doplňovali, když ona umí hodiny, tak mě naučí, nebo když
neumí šít, tak zase j á jí... "
Ž7: „Tak ty nákupy, aby pomohl, pomáhat svěšením prádla... ataky
s úklidem... a vaření, aby uměl aspoň něco připravit. "
Ž8: „ To, co je potřeba do domácnosti, aby třeba když já budu vařit, tak on
aby naštípal dříví... nebo posekal trávu. "
Ž5: „ ...jestli umí vařit, tak o jídlo [aby se postaral], a třeba úklid, to si
řeknem navzájem, co kdo umí, aby nebyl lenoch, aby mi pomáhal. "
Většina mnou dotazovaných respondentů uváděla, že vztah chtějí a je pro ně důležitý.
U těch, kteří neměli partnera, jsem zachytila rozdíly mezi muži a ženami ve vnímání
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této pozice. Zatímco muži se domnívají, že na partnerský vztah mají ještě čas a aktivně
se nesnaží žádný navázat, ženy by vztah uvítaly:
M2: „ ...já si myslím, že mám na to ještě čas. "
M5: „Já s partnerstvím nespěchám, jsem zatím svobodný, sám a budu. "
Ž8: „Partnera teď právě nemám, ale chtěla bych... "
Ž4: „ Chtěla bych, Vaška... "
V rozhovoru jsem mimo jiné chtěla zjistit, jakou mají respondenti představu
o společném životě s partnerem, o společné existenci. Nejvhodnější otázky, které by
odkryly tuto oblast, by ale musely být otevřené, a to s sebou nese větší časovou
náročnost a riziko, že ne všichni respondenti otázku zodpoví. Proto jsem formulovala
několik uzavřených otázek na téma společný život, abych získala alespoň nějaké (byť
redukované) výpovědi. Jedná se o otázky č. 5, 6 a 7 v oddíle III. - Partnerství. Otázky
se týkají partnerského rozhodování a participace na domácnosti.
5. O čem podle Vás může Váš partner rozhodovat, na co může mít ve Vašem
životě vliv?
O tom, kam vy chodíte a kdy? Za co utrácíte Vaše peníze? S kým se máte
nebo nemáte přátelit? Jak budete trávit společný čas?
6. O čem byste ve vztahu chtěl/a rozhodovat vy?
7. Co očekáváte od partnera (partnerky), když spolu budete žít? O co by se
měl/a postarat při Vašem společném životě? Práce v domácnosti (úklid,
vaření, praní prádla)? Přispívat finančně na bydlení? Plánovat, co budete
společně dělat?39
V získaných odpovědích byl dost značný rozdíl mezi respondenty „s" a „bez"
zkušenosti vztahu. Ti, kteří již v partnerském vztahu žijí, měli přesnou představu o tom,
co od partnera očekávají, co jim vadí a co je žádoucí. Naproti tomu jedinci bez partnera
neměli často žádnou představu o budoucím (společném) životě (M4: „No, nevím, ...já
o tom nepřemejšlím ani dopředu ani dozadu... ").
Pokud jde o podíl partnera na společné domácnosti, odpovědi respondentů byly vcelku
jednoznačné: většina chce, aby se oba dva partneři podíleli na domácích pracích, jako je
úklid, nákupy, vaření atd.:
Ž5: „Jestli umí vařit, tak [aby se postaral'] o jídlo, třeba úklid, to si řeknem
navzájem... "
Ml : „ Tak občas, aby mi pomohla s tím úklidem. "
Ž3: „ O úklid [aby se postaral], to by bylo fajn, nákupy, to taky.

39

Otázky 5 a 6 vypovídají nejen o představě budoucího života s partnerem, ale také o rozhodování.

109

Všichni respondenti uvedli, že chtějí, aby jejich partner finančně přispíval na bydlení
a aby o penězích rozhodovali společně po úvaze,
Ml: „Abychom si o tom promluvili, jestli to je možný, když si chceme něco
koupit. "
Z5: „Aby dával peníze na dovolenou, abychom si ušetřili... "
M2: „Neměla by utrácet za žádný kraviny, který by potom ani
nepotřebovala. "
M5: „No, to ano [přispívat finančně], zase kdybychom to dělali společně,
tak by to bylo dobrý, vždycky by se zaplatil nájem a víc by zbylo... "
...ale mnohým by vadilo, kdyby jim jejich partner „mluvil do peněz":
Ž5: „ ...[kdyby chtěl rozhodovat o mých penězích]...to by mi vadilo. "
Мб: „ ...ale ne, myslím, že to je moje věc... [za co utrácím]. "
V otázkách týkajících se trávení volného času (společného) byli respondenti nejvíce
benevolentní, obvykle by dovolili partnerovi, aby rozhodoval a plánoval, co budou
společně dělat nebo by rozhodovali a plánovali společně.
M2: „ To bychom se dohodli... ale neměla by mi zakazovat posilovnu. "
M7: „Zeptal bych se jí, jestli nechce někam do divadla nebo do kina... to
může rozhodovat. "
Ž5: „Aby mi pomohl plánovat, co budeme dělat. "
Мб: „...a řekl bych jí třeba Bohunko, chceš jít někam do restaurace nebo do
kina nebo na diskotéku nebo na fotbal, no na fotbal ne! "
T: „ Co byste řekl třeba, kdyby vám řekla, nechoď na fotbal? "
Мб: „No, tak bych nešel... "
Nejméně odpovědí jsem získala na otázku č. 6 - „O čem byste chtěl/a rozhodovat Vy",
na co byste chtěla mít vliv? Jedna odpověď byla velmi specifická:
Ž6: „No, tak já bych teda chtěla rozhodovat o jménech svých dětí, protože
většinou si to ti pánové vydupou... "
...ale většinou respondenti nevěděli a přemýšleli. Dávala jsem na výběr oblasti
z předchozích otázek (Co budete vařit? Kam pojedete na dovolenou? Jak má chodit
oblečený/á? Jestli půjdete do kina?) Většina respondentů vybrala z podnětových
odpovědí nějakou oblast.
Ž3: „ Kdy se budeme vidět a kam jít. "
Ž7: „ Tak asi spíš tu dovolenou... "
Přímými otázkami na rozhodování jsem se u několika respondentů dotkla citlivé oblasti.
Na otázku „O čem byste chtěl/a rozhodovat Vy" totiž úplně změnili směr úvahy, která
byla nastavena na rozhodování partnerství, a odpovídali ve smyslu nemožnosti
rozhodovat (,já nemůžu rozhodovat, rozhoduj ou jiní"):
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Ž9: No já rozhodovat...j á nevím o čem...rozhoduj ou rodiče, máma, ségra.
Jedna respondentka byla pevně přesvědčená o tom, že rozhodovat neumí, proto je třeba,
aby za ni rozhodovala její matka:
Ž4: „Ano. Mohl by [partner] rozhodovat, no, já takhle neumím
rozhodovat. "
T: „ Tak byste chtěla, aby spíš on. "
Z4: „No, máma. "
T: „A vy byste chtěla o něčem rozhodovat?"
Ž4: „Já to neumím. Já neumím rozhodovat. "
T: „ Vy myslíte, že to neumíte? "
Ž4: „Hm. "
T: „A rozhodujete se třeba o tom, co si oblečete ráno? "
Ž4: „No, to jo. "
T: „A rozhodujete se o tom, co si dáte к jídlu, jestli rohlík s máslem nebo
jogurt?"
Ž4: „No, to jo, to umím. "
T: „ Tak byste se třeba mohla rozhodovat i o něčem jiným. Třeba byste se
rozhodla o tom, jestli chcete jít do kina na veselej film nebo na detektivku. "
Ž4: „No, já detektivky nesnáším.
T: No vidíte, tak byste se rozhodla, že tam nechcete. "
Ž4: „ To jo, já nemám ráda násilí. "
Rozhodování se věnuji v následující části. Nyní bych chtěla zhodnotit celé povídání
o partnerství. Byla jsem překvapená sdílností respondentů. Na počátku jsem měla
obavy, zda vůbec budou chtít o těchto záležitostech mluvit, ale mé obavy se rychle
rozplynuly. Můj pocit je, že někteří respondenti nemají možnost popovídat si o svém
vztahu s jinou osobou, a zpracovat tak problémy a otázky, které se objevují a jsou pro
ně důležité. Na zkoumání v oblasti partnerství by byl nejlepší zcela volný rozhovor, kde
bych mohla otázky klást nikoli podle předem připraveného scénáře, ale podle témat,
která respondent otevře.

Rozhodování
Zcela samostatným fenoménem, na který jsem se chtěla zaměřit a který již předjímá
předchozí text, je rozhodování. Otázky, které se к rozhodování vztahují, prostupují
celým rozhovorem, počínaje prvním úkolem, kdy si má respondent představit „nejlepší
den, který by strávil podle svých představ", přes přímé otázky „kdo by měl rozhodovat
0 čem" až ke konečné oblasti zaměstnání, kde se ptám, zda by respondent „pracoval,
1 kdyby měl dostatek peněz".
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Celá oblast rozhodování pro mě byla na začátku velkou neznámou a v průběhu vedení
rozhovorů jsem mohla sledovat nejrůznější postoje a názory týkající se rozhodování.
Z verbálního a neverbálního chování jsem pak odvodila následující typologii:
1)

Nerozhodný typ - člověk, který nerad rozhoduje, byť se rozhodování týká
jeho osoby, který j e v situaci, kdy má vybrat z možností a volit jednu
variantu, velmi nerozhodný a nešťastný. V zásadě by chtěl, aby za něj
rozhodovali jiní (vyhovuje mu to, je na to zvyklý). Projevuje se verbálně
převážně odpověďmi ,já nevím", popřípadě ,já se neumím rozhodovat", ,já
nemůžu rozhodovat", „rozhodují jiní, já ne". Celkově je spíše submisivní.
Někdy ani neví, к čemu je rozhodování dobré, a že tak nevědomě činí, aniž
si to uvědomuje. V odborné literatuře je takové chování spojováno s pojmem
„naučená bezmocnost" (Seligman 1975).40

2)

Přechodný typ - člověk, který by rozhodoval, ale z různých důvodů tak
nečiní: neví jak, bojí se špatného rozhodnutí, nemá osvojené strategie
rozhodování, je odrazován okolím, ale v zásadě by chtěl. K tomu, aby tak
činil, mu někdy chybí přesná představa o tom, která varianta by se mu líbila
víc, často nemá dostatek informací, nemá např. spojení s vnitřním já a neví
přesně, co chce. Pokud si utřídí představy (nebo mu je někdo pomůže
utřídit), zamyslí se, tak je schopen si vybrat a rozhodnout se - samozřejmě
pokud je v těchto procesech podporován okolím.

3)

Rozhodný typ - člověk, který je svými nejbližšími veden (zpravidla již od
dětství) к tomu, aby se rozhodoval, a činí tak. V případě, že se jedná
o závažná rozhodnutí, konzultuje své představy s nejbližším okolím (které
mu dává informace, podporu, zpětnou vazbu). Je zvyklý o věcech debatovat,
diskutovat, dohodnout se. Zná dobře svůj vnitřní svět, ví, co se mu líbí a co
mu vadí, umí vyjádřit svůj názor, zná svůj směr, ví, co chce.

Tato typologie nebyla mým cílem, vynořovala se téměř spontánně v průběhu rozhovorů,
kdy jsem přemýšlela o tom, proč některým dotazovaným dělá tak velký problém
kognitivní úkol „výběr z možností", přestože jiné (i náročnější) úkoly zvládali dobře.

40

SELIGMAN, M.E.P Helplessness : On Depression, Development, and Death. San
Francisco : W.H. Freeman, 1975. ISBN 0-7167-2328-X.
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Rozhodování je jedním z indikátorů sebeurčení (Schalock 1996), proto jsem mu
věnovala více pozornosti. V otevřeném kódování jsem к rozhodování přiřadila
vlastnosti a dimenze (viz Tabulka č. 11), které jsem propojila s dalšími subkategoriemi
(viz schéma č. 3).
Tabulka č. 11- Vlastnosti a dimenze rozhodování
Rozhodování
vlastnosti
• oblasti
• frekvence
• vědomost
• procesuálnost
• autonomie a autentičnost

dimenze
volný čas, peníze, činnost, doba spánku, jídla...
jak často к rozhodování dochází v té které oblasti
uvědomělé či neuvědomělé (automatické)
jednotlivé fáze (mimo oblast zájmu, nezkoumám)
do jaké míry odráží vliv okolí (přímý i zvnitřněný)

Rozhodování se děje ve všech oblastech života, denně se rozhodujeme o věcech méně
i více důležitých. Stejně tak činí i člověk s mentálním postižením. Problém je v tom, že
(1) ne vždy si uvědomuje, že právě teď se rozhoduje, a (2) existují oblasti, ve kterých je
neustále ve svém rozhodování ovlivňován zvnějšku. Typickou oblastí téměř u všech
mnou dotazovaných osob byla oblast peněz (viz dále).
S rozhodováním souvisejí další kategorie. Jedná se především o vnější vlivy, které se
snaží usměrňovat rozhodnutí, dále odpor (rezistence) vůči těmto vlivům ze strany
rozhodujícího se subjektu. V konečném výsledku se pak odráží podřízení se autoritě
nebo realizace vlastního rozhodnutí. Na realizaci může navazovat dohled a kontrola
nebo potřeba podpory při samotné realizaci rozhodnutí. Výsledný model je zachycen
ve schématu č. 3.
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Schéma č. 3

* může nebo nemusí vstoupit do realizace
* * někdy je na škodu, pokud dohled a podporu poskytuje zároveň osoba, kteráj e
hlavním vnějším vlivem (např. jen matka)

Jako příklad může posloužit situace s penězi. Mladý člověk s mentálním postižením má
přání „si něco koupit". Sám penězi nedisponuje, protože „mu nejdou počty", i když je
třeba zaměstnaný a k tomu pobírá důchod, všechny jeho peníze jdou na účet (např. jeho
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vlastní) a mladý človek dostává jakési „kapesné" od rodičů. Věc, po které tento člověk
zatoužil, je dražší, než je částka, kterou má obvykle v peněžence. To znamená, že musí
přijít za rodičem a vznést svůj požadavek - „chtěl bych si koupit ... a stojí to ...".
V této situaci je několik hypotetických možností řešení:
(1) rodič sáhne do peněženky a poskytne peníze (za předpokladu, že mladý člověk
je schopen sám danou věc koupit),
(2) rodič se zamyslí, zda není požadavek přemrštěný, a pokud dojde к názoru, že
daná věc není potřebná, může začít uplatňovat svůj vliv a chtít svého potomka
od nákupu odradit (používá při tom nejrůznější strategie) - v tomto případě se
může rozvinout diskuze o vhodnosti nákupu.
Kontext situace je dotvářen mnoha vlivy: např. jak často mladý člověk o něco takového
žádá, jaká je finanční situace rodiny, zvláštní situace, např. kolem narozenin, svátků,
Vánoc apod. Rodič uplatňuje vůči svému potomkovi vliv. Záleží na tom, jaká je
intenzita vlivu, jaké argumenty rodič použije, jaká je důležitost chtěného objektu pro
mladého člověka a jak důležité je pro něj zachovávat dobré vztahy s rodičem. Rodič
může být méně nebo více direktivní, snažit se diskutovat, dohodnout se, může použít
i příkazy, zákazy, manipulaci aj.
M2: „O mých penězích... když si něco chci koupit, tak to řeknu mamince,
maminka řekne opravdu to chceš, nebo řekneme jestli je to potřebný, a tak,
ale když se mi něco opravdu líbí, a tak to mámě řeknu, a s mámou
jdeme... takže máma se mnou jde a koupíme to spolu. "
Proti vlivu může vystoupit odpor ze strany mladého člověka, který se může cítit
neprávem omezován. Záleží na způsobech, jakými mladý člověk prosazuje svůj
požadavek, na jeho schopnosti argumentace, používaných strategiích, (osvědčených
a zažitých) mechanismech nátlaku apod. Tento střet dvou názorů vyústí v nějaké
rozhodnutí, pro zjednodušení model zachycuje jen dvě varianty:41 varianta „NE"
znamená

podřízení

se

rodiči

(autoritě),

které

muže

být

dobrovolně

přijaté

i nedobrovolné (s pocitem křivdy), záleží také na tom, jak často a v jakých oblastech
mladý člověk nejčastěji ustupuje. Varianta „ANO" znamená realizaci původního
rozhodnutí, tj. realizaci nákupu. V této situaci může vyvstat potřeba podpory nebo i jen
dohledu (kontroly) při realizaci nákupu. Potřeba podpory vychází z kompetencí: někteří
lidé s MP mají horší orientaci a potřebují doprovod při nákupu, někteří mají problém při
manipulaci s penězi a potřebují pomoc při placení. Pokud je rodič zároveň osobou, která
41

Další variantou může být např. odložení rozhodnutí, podmínečné rozhodnutí aj.
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poskytuje největší část podpory, může sehrát svou roli i jeho nechuť jít nakupovat,
výmluvy na nedostatek času apod. U některých mladých lidí jsem pak zaznamenala
odpovědi ,já moc neutrácím" nebo „nejsem utrácivej typ", přitom ale vyplynulo
z rozhovoru,

že neutrácejí, protože

(l)mají

omezený

rozpočet

a (2) potřebují

к nákupům někoho jako dohled (kvůli orientaci a manipulaci s penězi).
Ž6: „ ...já neutrácím, ale někdy, to ještě ani máma neví, protože nemůžu číst,
tak jsem vždycky ráda, když něco vyjde na cédéčku, tak buď mě to kupuj ou
kolegové z práce к narozeninám, nebo si to kupuju sama... "
Někteří respondenti nemají přístup к penězům vůbec (ani malé kapesné) a všechny
nákupy realizují pouze s rodičem jako doprovod:
T: „A za co utrácíte Vaše peníze?"
24: „ To nevím, to já neumím. "
T: „Jo, vy neutrácíte, nakupuje maminka?,(
Ž4: „Jo. "
Peníze nejsou samozřejmě jedinou oblastí, ve které jsou mladí lidé s mentálním
postižením pod vlivem svých rodičů. Nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně,
v mnoha případech je toto omezení jistě funkční. Vedení (přebytkového) rozpočtu je
náročnou záležitostí i pro značnou část nepostižené populace. V ideálním případě by se
měl mladý člověk s postižením naučit rozhodovat a plánovat, jak s penězi naloží, kolik
peněz potřebuje na pravidelné výdaje a kolik mu zbude pro jeho „rozmary a přání".
Toto učení může být někdy celoživotní, aleje nutné.
8.4.2

Axiální kódování

Technikou axiálního kódování jsem vytvořila nové spojení mezi kategoriemi, výsledné
Schéma č. 4 jsem nazvala „kompetence (cesta) к samostatnému životu". Schéma
symbolicky zobrazuje pohyb člověka na cestě к samostatnému životu po jednotlivých
úrovních a oblasti, ve kterých se projevuje sebeurčení (rozhodování, autonomie).
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Schéma č. 4 - Kompetence (cesta) к samostatnému životu

Cesta člověka s postižením к samostatnému životu vede přes tři úrovně, přičemž
dosažení čtvrté úrovně je již zmíněným cílem. Sebeurěení (rozhodování, plánování,
autonomie) se projevuje ve všech oblastech, na každé úrovni má však jiný obsah.
Vycházím z předpokladu, který nemusí být na první pohled zřejmý: pokud člověk něco
ovládá (umí, dokáže), může o tom současně i rozhodovat a být v dané oblasti nezávislý
na vnější pomoci.42 Samostatný život (samostatné bydlení) si nyní pro zjednodušení
definuji jako život v chráněném bydlení, i když je zřejmé, že to není jediná varianta. Je
třeba zdůraznit, že zmíněný cíl není univerzální a „není pro každého". Tato „cesta" je
fomulována (abstrahována) na základě mnou vedených rozhovorů jako postup к cíli,
kterého je možné dosáhnout.

42

Zdůraznit bych chtěla zejména sloveso „může" - to neznamená, že se tak automaticky děje - jsou
situace, kdy „můžeme", ale nechceme, nesmíme nebo nevíme o dané možnosti.
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Cesta začíná na úrovni 1, kterou reprezentují oblasti akademických a praktických
dovedností. Pro úplnost definuji akademické dovednosti jako znalosti čtení, psaní
a počítání, praktické dovednosti jsou např. manipulace s věcmi, orientace, telefonování,
koncept času, koncept peněz. Není nutné zkoumat, která z oblastí je důležitější, existuje
mezi nimi provázanost a zvýšení úrovně v jedné z nich může iniciovat změny i ve
druhé. Čím vyšší úroveň těchto dovedností, tím snazší dosahování vyšší úrovně.
Důležité je uvědomění, že do těchto oblastí se promítá přidružené postižení (tělesné,
smyslové), které tak ovlivňuje i následné úrovně. Např. člověk s MP, který má ještě
zrakové postižení, bude ve složitější situaci při zvládání sebeobsluhy, ovládání
domácích prací, cestování a orientaci a bude mít i omezené příležitosti, pokud jde
o zaměstnání. Akademické a praktické dovednosti, resp. jejich určitá úroveň je
základem pro sebeobsluhu.
V oblasti sebeurčení se zvládnutí této úrovně projevuje jako základní autonomie nezávislost na pomoci jiného člověka v přijímání potravy, v oblékání, v hygieně apod.
0 všech těchto činnostech může člověk rozhodovat a svá rozhodnutí realizovat (v reálné
situaci: „dělat je po svém"). Až na jednu výjimku, všichni mnou dotazovaní klienti byli
nezávislí na pomoci, pokud jde o sebeobslužné činnosti. Důležité je připomenout, že
1 na této úrovni může být třeba podpory ve specifických situacích (např. při braní léků).
Úroveň 2 představuje domácnost jako nejbližší okolí, které je pro člověka s MP známé.
Vykonávání prací, které jsou spojené s chodem domácnosti, představuje pro člověka
s postižením první činnosti, kterými se učí ovládat svoje okolí (překračuje rámec vlastní
osoby). S domácími pracemi se může seznamovat již v dětství - pokud mu to rodiče
umožní a vhodně ho vedou / instruují - a s přibývajícím věkem může zvládnout širokou
paletu domácích činností. Tak tomu bylo i u některých mnou

dotazovaných

respondentů. Pokud má člověk potíže se zvládáním některých činností i v dospělosti,
může tyto činnosti nahradit placená služba, jeho partner, výpomoc z rodiny apod.
V chráněném bydlení mají lidé s postižením příležitost naučit se to, co potřebují
(a z rodiny neznají), přičemž nemusí řešit problémy s běžným chodem bytu, jako je
tomu u zcela samostatně žijících (jako je např. výměna prasklé žárovky nebo kapající
vodovodní kohoutek).
Sebeurčení na této úrovni představuje ovládání vnějších podmínek existence, ovládání
nejbližšího okolí, které slouží к uspokojení lidských potřeb. Také domácnost má svoje
„potřeby" a zvládnutí této úrovně znamená nezávislost na jiné osobě (na jejím
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rozhodování, plánování) ve smyslu starosti o provedení běžných a nezbytných
domácích prací (vyprat, uklidit, připravit jídlo, nakoupit, ale patří sem i základy
hospodaření, zvládání rozpočtu).
Úroveň 3 reprezentuje zaměstnání, což pro většinu respondentů znamená umět
cestovat a orientovat se ve vnějším prostředí. V Praze, odkud byla většina
respondentů, je tato oblast zvlášť náročná z důvodu častých výluk v dopravě. Člověk
musí být připraven nejen na cestování z bodu a do bodu В - přesun jako takový se dá
naučit, ale i poradit si a být připraven na situace, které nelze předvídat dopředu, jak
dokumentuje následující úryvek z rozhovoru:
M2: „ ...když se ten postiženej, když se naučí něčemu... třeba cestovat, třeba
trasu, tak nemá problém, ale kdyby nastal problém, že skočí někdo pod vlak
a je výluka, tak ten postiženej to nevyřídí, nevyřeší, nebude vědět, co se děje.
Já musím říct, že mně, mně osobně se to už stalo. Šel jsem z oběda a šel
jsem domů, přišel jsem do metra a čekal jsem a někdo tam skočil, a šup
...takže metro se uzavřelo, a tam hlásili, že musíme jít pryč. Tak jsem volal
mámě, protože mám mobil. Máma říká, když se něco stane, budeme to řešit.
Tak jsem zavolal mámě, že nějakej tam skočil, a máma poradila, tak jeď
tramvají na vozovnu Střešovice a tam nastup na autobus, tak jsem to udělal
a přijel jsem domů. Ale byl jsem z toho celej vyřízenej a vynervovanej... "
V ideálním případě cestuje člověk do zaměstnání sám, v některých případech ho
doprovázejí na cestě např. kolegové, spolubydlící v chráněném bydlení apod. V případě
nutnosti může doprovázet asistent, pokud nelze jinak, doprovází rodič nebo jiný
příbuzný (sourozenec...). Málokdo má v Praze takové štěstí, že bydlí blízko
zaměstnání, a cestu do práce nemusí řešit pomocí MHD. (Mimo Prahu mohou být
samozřejmě zcela j iné podmínky.)
Zaměstnání jako třetí úroveň představuje další úroveň, kdy člověk přesahuje z prostředí,
které je mu známé (domácnost), do světa, který je zpočátku neznámý a může vzbuzovat
strach a obavy. Vstup do tohoto světa a překonání potíží, které to přináší, je ale bohatě
odměněno:
člověk se vyvažuje ze závislosti na sociálních dávkách, má další příjem,
rozvij ej í se j eho kompetence,
přicházejí nové podněty v sociální oblasti.
To vše má vliv na sebepojetí, identitu, laicky bychom mohli říci, že mladým lidem
„roste sebevědomí". To vše v případě, kdy je zaměstnání vhodně zvoleno, člověk
„zapadne" do kolektivu a práce se mu líbí. Situace, kdy práce nebyla vhodně vybrána
nebo není odpovídající interpersonální prostředí, bývají pro člověka s mentálním
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postižením velmi stresující a končí většinou opuštěním zaměstnání (v rozhovorech jsem
zaznamenala jen málo takových zkušeností, ale nijak jsem se na odkrývám jejich pozadí
nezaměřovala, neboť je to mimo oblast tématu).
Na úrovni vnějšího světa se sebeurčení realizuje zejména ve svobodě pohybu
(nezávislost na pomoci při pohybu mimo domov) a určité finanční nezávislosti na
dávkách (záleží na typu dávek, výši platu a celkové situaci). V oblasti zaměstnání se
sebeurčení (volba a rozhodování) projevuje již na počátku - výběrem zaměstnání,
později podle typu práce: někteří respondenti mají velkou nezávislost a je na nich, jak si
práci naplánují, mohou dělat věci po svém, nikdo na jejich práci nedohlíží, jiní mají
permanentní dohled nad prací a jen malý prostor к autonomii. Vždy je však přítomná
možnost volby: chci pracovat vs. nechci pracovat.
Jestliže člověk s mentálním postižením postoupil na třetí úroveň, zbývá mu jen poslední
krok к samostatnosti - odstěhovat se od rodičů a začít samostatně bydlet. Tento
poslední krok je pro mnoho lidí velmi obtížný. Mnoho mladých lidí si na život
v původní rodině zvyklo, jsou tam rádi a nechtějí svůj život měnit. Někteří respondenti
bydlí s rodiči nikoli proto, že by „museli" a „neměli kde jinde bydlet", ale proto, že
chtějí. Mají svůj díl samostatnosti, odpovědnosti, vzájemně si s rodiči vycházejí vstříc
ve svých potřebách a poskytují si podporu. Proti tomu nelze samozřejmě nic namítat,
pokud je to autonomní rozhodnutí obou stran. Někteří respondenti jsou však v jiné
situaci: bydlí s rodiči zejména proto, že je to pohodlnější - nemají starosti o jídlo,
oblečení, nákupy apod. Výměnou za tuto bezstarostnost je často vzdávání se vlastních
rozhodnutí, podřízení v činnostech a stagnace ve vývoji к samostatnosti, která se
projevuje v samostatném plánování a rozhodování. Situace může být taková, že se
mladý člověk bojí samostatné existence, má pocit, že by ji nezvládl, a (rodinné) okolí ho
v tom ještě utvrzuje.
Pokud chce mladý člověk s mentálním postižením žít samostatně (bez rodičů)
v chráněném bydlení, je třeba ho na odlišný způsob života připravit. Nejen po stránce
praktické (dovednosti), ale zejména po stránce emoční asociální. Vazby, které má
člověk s mentálním postižením ke svým rodičům, zejména к matce, mohou být příliš
pevné (utvářely se často v nestandardních podmínkách) a jej ich rozvolnění může činit
problém nejen mladým lidem, ale právě jejich rodičům. Situace, kdy dítě „opouští
hnízdo", je důležitým mezníkem, za kterým následuje přehodnocování života,
bilancování, prožívání ztrát, znovuobjevování skrytých potřeb... mnoho rodičů si může
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„nevědomě" přát zachovat stávající status quo, aby se tomuto přechodu vyhnuli, a tím
zároveň brání osamostatnění svého dospělého dítěte. Bránění může mít nejrůznější
projevy - odmítání partnera mladého dospělého, poukazování na „neschopnosti"
postarat se o domácnost, nákupy aj.
Mladý člověk, který žije v chráněném bydlení, postoupil na čtvrtou úroveň, která je
nejvyšší. Na této úrovni se projevují a rozvíjejí kromě běžných schopností a kompetencí
také metakognitivní schopnosti -

plánování a rozhodování, čímž se realizuje

sebeurěení. Důležité je uvědomit si, že chráněné bydlení není podmínkou pro rozvoj
těchto schopností, ale může se stát prostředkem, který rozvoj těchto procesů nastartuje,
zejména u těch lidí, kteří byli u rodičů výrazněji omezováni v nejrůznějších činnostech,
ale sami mají potřebu se autenticky projevovat. Samo o sobě však chráněné bydlení
nemůže zaručit rozvíjení těchto dovedností. Člověk, který není na tento přechod
připravován, se může dostat do situace, kdy nebude vědět, co si počít. Chybí mu
motivace a směr, nemá „know-how", při nezvládnuté separaci od rodiny mohou vznikat
pocity osamocenosti a mladý člověk nedokáže využít příležitosti, které se mu nabízejí.
Emancipace od rodiny se projevuje snad nejvíce v trávení volného času - již tady není
nikdo, kdo by určoval, co je třeba dělat, v CHB se práce plánují dopředu a společně,
často funguje princip dobrovolnosti, kdy lidé vykonávají hlavně to, co je jim příjemné,
blízké. Život mimo rodinu také umožňuje silnější prožívání individuality, svého ,já"
(„dokážu se o sebe postarat") a prožívání skupinové dynamiky (zejména koheze u typu bydlení, kde se sejdou podobně „nastavení" klienti). Pokud je lidem s mentálním
postižením

umožněno

žít v chráněném

bydlení

se svým

partnerem,

dochází

к prohloubení vztahu, kdy se partner dostává na stejnou nebo i vyšší úroveň důležitosti
jako rodiče (v dobře fungujícím vztahu).
Plánování a rozhodování (sebeurěující styl života) lze samozřejmě rozvíjet a podporovat
i v rodině, vyžaduje to však pochopení problematiky ze strany rodičů, určitou
důslednost a systém. Je nutné přenesení maximální odpovědnosti a samostatnosti za
svůj život na mladého člověka s tím, že je mu průběžně poskytována jen taková
podpora, kterou ke zvládání svých úkolů potřebuje (nikoli větší). Na základě
zprostředkované zkušenosti bych formulovala svůj názor, že pro mnohé rodiče je snazší
varianta, kdy mladý člověk žije mimo rodinu (v chráněném bydlení), i když začátky
nebývají snadné.
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Představa samostatného života
Zachytit představu, jakou má mladý člověk s mentálním postižením o samostatné
existenci, je lákavý, leč náročný výzkumný cíl. Mít představu o něčem je jedna věc,
dokázat svoji představu verbalizovat je věc druhá, pochopení této představy další
stranou je věc třetí.
V rozhovoru jsem na tuto výzkumnou otázku zacílila zejména první část, kdy má
respondent „popsat, jak by vypadal nejlepší den podle jeho představ, kdyby se
rozhodoval jen sám za sebe a prožil tento den podle svých přání". Vycházela jsem
z předpokladu, že při popisu „ideálního dne" budou respondenti promítat do odpovědí
vlastní představy o nezávislosti a samostatnosti. Už v pilotáži se ukázalo, že problém
může dělat „spekulativní rovina", tj. konstrukce fiktivní představy. Později při vedení
rozhovoru bylo pro některé respondenty velmi těžké přenést se do roviny „co by bylo,
kdyby", a zůstávali stále v modu reality „co obvykle dělám". Jiní se tohoto úkolu chytili
s neuvěřitelnou lehkostí a potěšením, jako by tato rovina „snění" byla pro ně běžnou,
a popis takového dne si vyloženě užívali.
V odpovědích se objevovaly tyto skupiny podnětů:
•

zájmy respondentů - rozmanitou paletu zájmů lze rozdělit na zájmy kulturní
a estetické, sportovní, intelektuální, specifické, rukodělné, cestování apod.
Мб: „No, tak baví mě fotbal. ... a baví mě muzika, nejradši poslouchám
country rádio a taky metal. "
Ž8: „Nejradši chodím na historické tance a taky tancuju... potom balet, to
bych chodila do baletu a taky bych se učila hrát na kytaru. A až to budu
umět hrát na kytaru, tak bych normálně mohla hrát i ve skupině... "
M5: „Nejvíc mě baví ty zdravotnický auta... něco bych si taky hledal na
internetu, nějaký ty akce... "
Ž3: „Vstávat v půl jedné, snídani do postele, aby udělal... [partner]... pak
taky obídek, a pak kino. Já jemu bych vařila houbovou omáčku. Potom do
kina a potom na večeři. Potom oba do postele a taky televize. "
Ž7: „ ...ráda bych se naučila šít, tak bych chvilku šila... "

Uvedené odpovědi bychom mohli označit za celkem běžné. Specifický zájem ilustruje
následující úryvek z rozhovoru:
Ml: „ Tak v Praze mě nejvíc baví cestování MHD, většinou po celý den. "
T: „A kam byste jel? "
Ml: „ To bych našed na nějakou tramvaj a jel bych na konečnou. "
T: „A máte nějakou oblíbenou trasu?"
Ml: „No, mám, sedmnáctku. "
T: „ Co ještě byste dělal? Jezdil byste sám nebo s někým? "
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Ml: „Rád bych jezdil s přítelkyní Martinou. To bysme takhle ty trasy různě
střídali. "
T: „Kde byste si třeba dali jídlo?"
Ml: „ Tak já si většinou do té tramvaje kupuju... "
•

Práce / zaměstnání - několik respondentů by rádo pracovalo i ve svém
„ideálním dnu":
Ml: „Tady jsem zaměstnanej v keramice, tak bych šel do práce, dělat
keramiku. "
M7: „Já rád pracuju, takže bych šel asi do práce. "
Z3: „Jo, pracovala bych. "

•

Interpersonální dimenze - trávení času s druhými lidmi bylo často zmiňované.
Respondenti, kteří mají stálého partnera, by čas trávili s partnerem, ti kteří ho
nemají, by byli nejčastěji s partou. O samotě by byli jen dva respondenti:
M2: „Abych si to užil ten den, tak bych jel radši sám... "
Ž7: „Byla bych s přítelem, šli bychom do lesa na procházku. "
Ž8: „Byla bych s kamarády... šli bysme na alžírskou kávu nebo na Martini
do nějaké kavárny... "
Ž5: „S partnerem... bysme se šli projít někam do parku nebo doma při
svíčkách, romantika... "
Ž6: „Sama ne, samoty mám... spíš bych byla ráda, kdybych kolem sebe
měla nejlepší partu, kamarády. "

•

Neoblíbené činnosti - často jsem respondentům kladla otázku, „co by určitě
nedělali, co je nebaví...". Neoblíbených činností nebylo moc, všechny by se
daly shrnout do jedné kategorie: práce spojené s úklidem
M7: „ Určitě bych nemyl nádobí. "
Ž3: „Mýt nádobí, to ne... "
M4: „Nebaví mě mejt nádobí, nevytíral bych, neuklízel. "

Jedna z respondentek pojala „ideální den" doslova fiktivním způsobem - dělala by
zejména to, co dělat nemůže (má zakázáno od lékařů, nemůže dělat z důvodu tělesného
postižení apod.):
Ž6: „ Tak co bych s tou partou dělala, šla bych si třeba zatancovat, nebo do
kina, to co nemůžu. "
T: „ Co ještě nemůžete kromě tancování... ? "
Ž6: „No, k tomu ti taky ještě potom něco řeknu, co bych tak dělala. Nejradši
co bych se teda jako zdravá naučila, je vařit, protože jednou rukou, to se
prostě nenaučíš. "
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К představě na samostatný život mířily i otázky v oddíle IV. - Bydlení. První otázka
„Kde byste si přál/a bydlet?", s nabízenými možnostmi měla evokovat výběr „ideálního
bydlení".
Ml: „ Chtěli bysme bydlet sami [s přítelkyní], "
Z6: „...ale sama nechci bejt, no samozřejmě, kdybychom byli zdravý, tak
bych chtěla mít svůj barák se zahradou, ale od svého dětství bydlím
v jednopokojových bytech, tak bych chtěla mít ten svůj pokoj... "
Ž7: „ V chráněném bydlení, ano, pořád. "
Někteří respondenti ale otázku „odlišně zarámovali", a proto výsledné odpovědi spíše
svědčily o jejich obavách a nejistotě ohledně bydlení v budoucnosti:
Ž4: „Já bych tam zůstala v té vilce, jako nadosmrti, ale jestli to půjde...to je
moje dědictví, já jsem byla před rokama, jako já tam mám právníka už. "
Мб: „No, když by už bylo tak, že by sestra měla rodinu, tak já nevím, kdyby
se o mě nechtěla starat, tak bych chtěl žít jako v domečku43, tak můžu tam
bejt. To už by bylo možná na ní. A v chráněným bydlení bych chtěl, kdyby to
и sestry nešlo. S Bohunkou [partnerkou] dohromady. "
Lidé s mentálním postižením vědí, že jejich rodiče tady nebudou věčně, a otázku
samostatné existence řeší (s pomocí rodičů) nebo o ní alespoň přemýšlejí. Vědí, že je
třeba se hodně učit, aby zvládali péči o sebe a domácnost. Velkým handicapem je
tělesné či jiné přidružené postižení (u jedné klientky):
Ž6: „ Víš co, mně se to blbě říká, ale je to oblíkání [s čím potřebuju nejvíc
pomoci]. Složit oblečení, co se к čemu hodí, nebo jestli mám ponožky stejný
nebo jestli nemám červenou se žlutou... ono je to blbý...máma je z toho
úplně na mrtvici a já se toho bojím, a až někdo nebude, kdo mi uvaří, kdo mi
to prádlo vypere, kdo mi najde třeba správný oblečení, ono se o tom blbě
mluví. "
Mám-li nějak shrnout představy samostatnosti mnou dotazovaných osob, lze říci, že se
objevují tři důležité prvky: bydlení, partnerství a práce. O bydlení a partnerství bylo již
pojednáno, nyní se zaměřím na oblast práce (zaměstnání).

Práce a zaměstnání
Posledními otázkami zacílenými na představu samostatného života (a rozhodování) byly
otázky č. 3 a 4 v oddíle V. - Zaměstnání: „Kdybyste nemusel/a pracovat (měl/a byste
dost prostředků, peněz), pracoval (a) byste? Pokud ne, co byste dělal (a)?" a
si mohl(a) vybrat nejlepší zaměstnání pro Vás, jaké by bylo?"

43

„Domeček" je výraz pro chráněné bydlení.
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kdybyste

V prvně zmiňované otázce se zobrazuje vnímaná hodnota práce. Z patnácti
dotazovaných odpovědělo šest respondentů, že pokud by měli dostatek peněz, tak by
nepracovali. Na otázku, co by dělali, většinou odpovídali „nevím":
Мб: „ To se teďko nemůžu rozhodnout, nevěděl bych co..."
Ž2: „Do práce bych asi nechodila, ale nevím, co bysem dělala... "
Pouze jediná respondentka věděla, co by dělala s volným časem a penězi:
Ž5: „Jé, to je představa... já bych odletěla někam mimo, na inkluziv, někam
na Mallorku nebo do Španělska... "
Devět z 15 respondentů by pracovalo, i kdyby měli dostatek peněz a pracovat by
nemuseli. Zajímala jsem se o důvody, proč by tak činili:
M5: „ ...já bych asi pracoval, kvůli tomu, kdybych měl tu příležitost,
kdybych měl hodně peněz, tak bych ty peníze třeba dával na charitu,
nějakou charitativní věc, třeba na povodně bych dával... "
Žl: „Jo, ano, baví mě to. "
M7: „Hm, chodil bych do práce... mám tam kamarády, dobrou partu. "
M2: „Pracoval bych... protože mě to baví. "
Výpověď o důvodech, proč by raději pracovali, se mi nepodařilo získat od každého, ale
přesto lze tvrdit, že tito lidé vnímají práci jako důležitou součást svého života, nejen
jako prostředek z dosažení většího příjmu. Většina lidí by svoji práci nevyměnila, jsou
v ní spokojení. V poslední otázce jsem se ptala na ideální („nejlepší") zaměstnání. Jedna
respondentka nepracuje (a nepracovala by vůbec), ze čtrnácti lidí, kteří pracují, tři
podali odpověď „nevím, co by mě bavilo" a dva další by „dělali to samé", protože jsou
v práci moc spokojení. Sedm odpovědí na ideální zaměstnání mířilo do tří směrů:
1.

řízení dopravních prostředků (3 odpovědi):
Ml: „Můj první zájem byl o řízení tramvaje"
Žl: „ Byla bych řidička...j á bych se chtěla naučit autem... "
M7: „Asi řidič tramvaje. "

2.

práce ve zdravotnictví (2 odpovědi)
Ž6: „Asi ta pomocná síla ve zdravotnictví, to je můj sen... "
M5: „ Ve zdravotnictví - já bych chtěl záchranářům pomáhat, to by mě
strašně bavilo. "

3.

práce v obchodě (2 odpovědi)
Ž5: „ Třeba vykládat v Albertovi zboží do těch regálů... "
Ž3: „To by mě bavilo, ...u zboží v obchodě, ... ale já to neumím
s penězma... "

Zbytek odpovědí byl velmi specifický:
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M2: „ Chodil bych zvonit na zvonkohru, mám vztah ke zvonům, tak bych to
chtěl dělat. "
Z8: „Nejvíc bych chodila do skupiny hrát na kytaru nebo bych chodila na ty
historické tance, takže umění... "
Oblast práce a zaměstnání je dobře zachycena v Dotazníku kvality života QOL.Q, proto
jsem v rozhovoru neuvedla více otázek na toto téma. К tématu práce a zaměstnání se
vracím ještě v diskuzi.
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9. DISKUZE
Účelem této kapitoly je konfrontace s údaji nalezenými v literatuře a podobných
výzkumech. Ve svém šetření jsem použila dva nástroje, které byly užity ve studiích
u lidí s mentálním postižením: Test tří přání a Dotazník kvality života QOL.Q
(Schalock; Keith 1993).
Test

tří

přání

používají

Dykens

et

al.

(2007)

na

vzorku

s podobnými

charakteristikami44, atak je možné vzájemně porovnat zjištění (kódy a kategorie).
Z kódování studie Dykens et al. vzešlo celkem 19 kategorií, z nichž některé jsem
zaznamenala i v odpovědích mnou dotazovaných respondentů: jednalo se o kategorie
„aktivity", „rodina", „partnerské vztahy"45, „peníze", „cestování", „věci". Kategorii
„hudba" jsem rozšířila na „hudba, film, kultura". Také jsem zavedla kategorii
„idiosynkrazie", kterou Dykens navrhuje pro jedinečné odpovědi, které nelze přidružit
к žádnému jinému kódu, ale patří sem pouze jediná odpověď („aby bylo sluníčko
a hezké počasí"). Kategorie týkající se respondentovy osoby (podle Dykens negativní
nebo pozitivní self, fyzické self) jsem sloučila do jediné (pozitivně vnímané já). Navíc
jsem zavedla kategorii „zdraví", neboť v odpovědích respondentů se tato kategorie
týkala nejen jich samotných („být zdravý"), ale také jejich blízkých („aby byla máma
zdravá"). Studie Dykens tuto kategorii neuvádí, zdraví zařazuje do „pozitivního s e l f .
Oproti studii prováděné Dykens (2007) se v odpovědích mých respondentů neobjevila
přání, která se vztahují к některým kódům ve zmiňované studii: např. „akademické
dovednosti" (být dobrý ve škole, čtení, psaní...),,jídlo" (sladkosti, čokoláda, vaření...),
„pomoc ostatním" (zastavit hladovění, vyléčit rakovinu, pomáhat bezdomovcům...)
„přátelství" (mít dobré přátele). Zcela chybí také zastoupení významné katergorie
„domácích zvířat" (mít psa, koně...). Velmi málo odpovědí se týkalo „sportu" (hrát
tenis, golf), „zaměstnání" (být učitel, veterinář). Absenci odpovědí náležejícím těmto
kódům lze přičíst minimálně dvěma okolnostem: příliš malý a úzce vybraný vzorek
(Dykens et al. prováděli interview se 128 lidmi od 5 do 55 let) a použité techniky
(Dykens et al. používali kromě Testu tri přání ještě Test nedokončených vět).

44

Jednalo se o osoby s diagnózou Prader-Willi syndrom, Williams syndrom a Down Syndrom.
Dykens et al. uvádějí kategorii „dating / romance", jejíž náplň je stejná nebo podobná jako
u partnerských vztahů.

45
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Dotazník kvality života QOL.Q (Schalock; Keith 1993) byl použit např. ve studii
Lachapelle et al. (2005) a Wehmeyer, Schwartz (1998) - přičemž obě studie se
zabývaly současně i oblastí sebeurčení. Studie Lachapelle (2005) je zaměřená na
dospělé osoby s lehkou mentální retardací46 žijící v rodině, chráněném bydlení nebo
zcela nezávisle a účastníci jsou ze čtyř zemí (USA, Kanada, Francie a Belgie) - studie
nabízí tedy mezinárodní srovnání. Skóre účastníků studie uvádí Tabulka č. 12.
Tabulka č. 12 - Skóre kvality života ve studii Lachapelle et al. (2005)
Proměnná
celkové skóre
spokojenost
kompetence - produktivita
empowerment - nezávislost
sociální sounáležitost

průměr

SD

minimum

maximum

88,31
22,83
22,99
22,22
20,25

11,99
3,18
5,59
4Д7
3,83

57
12
10
11
11

120
30
30
30
30

Účastníci studie Wehmeyer a Schwartz (1998) byli Američané ve věku od 20 do 69 let
s průměrným skóre IQ = 61,04 (min 47, max 71) a většina (94%) z nich byla
zaměstnána mimo domov. Skóre účastníků studie uvádí tabulka č. 13.
Tabulka č. 13 - Skóre kvality života ve studii Wehmeyer, Schwartz (1998)
Proměnná
celkové skóre
spokojenost
kompetence - produktivita
empowerment - nezávislost
sociální sounáležitost

průměr

SD

minimum

maximum

79,18
19,54
21,32
18,67
19,67

12,65
4,86
4,89
2,65
4,01

49
9
12
12
12

106
28
30
25
28

Skóre ze mnou pořízeného vzorku obsahuje Tabulka č. 14.
Tabulka č. 14 - Výsledky Dotazníku kvality života QOL.Q
průměr

SD

minimum

maximum

celkové skóre

95,20

8,89

83

108

spokojenost

24,67

3,74

14

28

kompetence - produktivita

26,20

2,40

22

30

empowerment - nezávislost

21,07

3,49

13

28

sociální sounáležitost

23,27

2,79

18

26

Proměnná

Porovnáním tabulek zjistíme, že mnou dotazovaní respondenti si stojí oproti svým
zahraničním

protějškům lépe. Průměrné hodnoty u celkového skóre a u třech

proměnných jsou oproti oběma zahraničním studiím vyšší, o něco horší výsledek než

46

Věk osob není ve studii uveden.
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mezinárodní studie Lachapelle je v mém vzorku pouze u škály „empowerment nezávislost" (o -1,15 bodu). Největší rozdíl ze všech škál je ve škále kompetence produktivita (+3,21 bodu). Pouhým pohledem na směrodatné odchylky je vidět, že
mnou pořízený vzorek byl homogennější než u zmíněných studií, což může být jedním
z důvodů lepších výsledků. Dalším možným důvodem, proč respondenti dopadli lépe ve
srovnání s jejich zahraničními protějšky, může být jejich „menší náročnost" pokud jde
o spokojenost - zde se může odrážet i vliv rodiny a výchovy: „být spokojený s tím, co
mám". Jedna respondentka svoji situaci přiléhavě vyjádřila větou ,já musím být
spokojená s tím, co mám, já prostě musím být spokojená..., protože já s tím stejně nic
neudělám" [Ž6] - čímž vyjádřila místo spokojenosti spíše svoji „bezmocnost" řešit svou
životní situaci. Takové vyjádření ale bylo výjimečné, většina respondentů svoji
spokojenost dokladovala příklady - co se jim povedlo, jak byli úspěšní apod.
Velký rozdíl ve škále kompetence - produktivita je v zásadě dán velkým zapojením do
pracovních

aktivit

(jen

jedna

respondentka

nikdy

nepracovala)

a malou

nezaměstnaností (někteří respondenti pracovali od svých 16 let bez přerušení). Vysoké
skóre také znamená spokojenost s prací (málokdo by vydržel v zaměstnání, kde by mu
bylo zle, a kdyby se mu práce nelíbila), spokojenost s pracovním prostředím
(interpersonální vztahy, příležitost navazovat přátelství a lásky) a spokojenost s učením
se novým věcem. Vysoce byla hodnocena také příprava ze školy (vzdělávání).
Výsledky na škále empowerment se nacházejí lehce pod úrovní mezinárodní studie, ale
výše než americká studie. Dobré výsledky jsou dány charakteristikami vzorku většina respondentů má plnou právní zodpovědnost, relativně velkou svobodu pohybu
v prostředí, které je stabilní a podporující. S projevy otevřené agresivity nebo hostility
se respondenti setkávají zřídka. Také styl rodinného života jim umožňuje mít kontrolu
nad jejich aktivitami.
Škála sociálního zapojení je pravděpodobně nejvíce kulturně odlišná, ale respondenti
pojali

odpovědi

trochu

„siřeji",

do

aktivit

zahrnovali

i návštěvu

kulturních

a volnočasových aktivit, proto jsou skóre o něco vyšší.
Autoři dotazníku QOL.Q upozorňují, že ve výsledcích se odráží stupeň postižení (viz
kapitola 8.3), s čímž nelze než souhlasit. V mém případě byly výsledky dány také
„výběrem" vhodných respondentů, který prováděly ředitelky zařízení. Při větším
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a méně homogenním vzorku bych pravděpodobně získala ěísla podobná mezinárodní
studii Lachapelle.

ZÁVĚR
V závěru této práce přináším odpovědi na výzkumné otázky, hodnotím, zda se podařilo
dosáhnout vytyčených cílů, a zamýšlím se nad zjištěními.
Jaké je pojetí životních cílů и osob s lehkou mentální retardací v období
mladé dospělosti? Které cíle, hodnoty a postoje tito lidé pokládají za
• j o *

V« ,

r Q

nejdulezitejsiс
Odpovědět na tuto otázku v zásadě lze, průzkumným šetřením jsem zjistila, že lidé
s lehkou mentální retardací vědí, jaké jsou jejich cíle, kam směřují, kam chtějí dospět.
Důležité je poznamenat, že mluvím o většině, nikoli o všech. Další důležitou informací,
kterou jsem si průzkumem ověřila, je vývojový aspekt. Lidé s lehkou mentální retardací
nemají své cíle definované na počátku mladé dospělosti, a pokud ano, tak jen zcela
výjimečně. Ke svým cílům dospívají spíše až ve druhé polovině třetí dekády svého
života, často kolem třicátého roku života. Respondenti, kteří byli mladší než 25 let,
projevovali větší míru nezralosti, častá u nich byla absence představy ohledně
budoucnosti, vnímání dlouhodobé perspektivy života a plánování, patrné bylo situační
pojímání života. O tom, jak chtějí žít za deset, patnáct let, zatím nepřemýšlejí. Mladý
člověk s mentálním postižením ke svým cílům dospívá o pár let později než člověk bez
postižení. (Zdůrazňuji, že vše je individuální, negeneralizuji.)
U skupiny, která má představu o svých cílech, lze zachytit několik významných okruhů
(oblastí) důležitosti. Vysokou prioritu mají pro osoby s mentáním postižením vztahy,
zejména rodinné a partnerské. Rodinné vztahy představují pro osoby s MP významnou
oporu, stabilizační a aktivizující prvek v životě. Většině respondentů rodina „hodně
dala" a oni se cítí s rodinou (matkou) pevně svázáni. Jen zřídka jsem zaznamenala touhu
po odpoutání arozvolnění vztahů přítomnou u nepostižené části populace, kterou lze
vyjádřit frází „chci žít svůj život, nechci, aby mi do něho zasahovali rodiče..."
Partnerské vztahy nejsou automaticky nadřazovány vztahům rodinným. Ani útěch
respondentů, kteří jsou ve „fázi zamilovanosti", kdy by se dalo předpokládat, že touha
a zamilovanost zastíní pouta к rodině, ani u respondentů, kteří žijí s partnerem již delší
dobu, jejich vztah má prvky stability a trvalosti a partneři uvažují o zasnoubení nebo
sňatku.
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Další prioritní oblastí je práce a zaměstnání. Většina respondentů pracuje a pracovat
chce, práci považují za smysluplnou, užitečnou a důležitou součást života. Užitek práce
vnímají nejen ve vztahu к sobě („vydělám si peníze"), ale i ve vztahu ke společnosti
(„to, co dělám, je dobré i pro někoho jiného"). To, že jejich práce přináší užitek někomu
jinému, je pro ně mnohdy důležitější, než kolik peněz si vydělají. Některým (ne všem)
respondentům přináší práce možnost poznat nové přátele, vzájemně se setkávat...atd.
Sociální prvek je také některými nadřazován nad finanční prvek („kamarádi jsou
důležitější než peníze, které si vydělám").
Důležitými cíli jsou ještě další oblasti: (1) vzdělávání - ve smyslu akademickém
i praktickém (tento prvek vystupoval více u žen), (2) zájmy - ve smyslu provozování
nejrůznějších aktivit ve volném čase a (3) zdraví - vlastní i blízkých osob.
Jak se jim daří tyto cíle, hodnoty a postoje podle jejich mínění naplňovat?
Jaká je jejich spokojenost v oblastech, které jsou pro ně důležité?
To, jak je člověk spokojený s naplňováním svého cíle, závisí na několika faktorech.
Svou roli hraje reálnost cíle, schopnost zasahovat, ovlivňovat svým vlastním působením
tento cíl. Také důležitost cíle pro dotyčnou osobu má odraz ve vnímání spokojenosti
(cíle s vysokou prioritou a vnímanou nespokojeností jsou vysoce frustrující). Někdy
hrají roli také náhodné faktory.47 Také naše náročnost se odráží v tom, jestli vůbec a do
jaké míry se cítíme spokojeni. Při hodnocení spokojenosti porovnáváme naše představy
s realitou a promítá se sem i naše nastavení na ose optimismus - pesimismus.
Většina respondentů byla s dosahováním cílů spíše spokojena nebo velmi spokojena.
S celkovým životem byli respondenti převážně velmi spokojeni nebo spíše spokojení.
Prohlášení o nespokojenosti bylo velmi málo. Svědčí to o optimistickém ladění a
o absenci vážných problémů (deprese, zdravotní problémy, vztahové problémy). Svůj
vliv může mít i menší náročnost a menší očekávání. V každém případě lze výsledky
interpretovat jednoduše tak, že respondenti jsou v zásadě spokojení s tím, co dokázali,
a s tím, o co se snaží. Kvalitu svého života vnímají jako dobrou.
Jedno z nej důležitějších zjištění průzkumu je na první pohled skryté a ani nezachycené
ve výzkumných otázkách, a sice, že tito lidé vědí, co je pro ně důležité, byť to
47

Jeden z respondentů uvedl jako svůj cíl „aby se změnila vláda a zrušily poplatky ve zdravotnic ví..."
a prohlásil, že je v této oblasti velmi nespokojen. Nicméně bylo jemu i mně jasné, že tento cíl nemůže
v žádném případě sám nijak ovlivnit. Současná situace je však úplně jiná, než bylo v době interview,
přišly volby, a současná vláda i reforma ve zdravotnictví je „nazrálá změně". Respondent může být
spokojený, že se v této oblasti alespoň něco děje.
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nedokážou vždy přesně vyjádřit. Naše snaha o podporu by tedy měla být vedena
v souladu s jejich cíli, nikoli podle našich představ a mínění o tom, co je pro ně dobré.
Otázky týkající se tématu sebeurčení, rozhodování a nezávislosti byly následující:
Jak lidé s mentálním postižením cítí a vnímají svoje možnosti v oblasti
sebeurčení, nezávislého života a rozhodování o svém životě?
Odpověď na tuto otázku přináším určitým způsobem ve vyhodnocení (kapitola 8)
v části týkající se rozhodování. V zásadě lze odpovědět takto:
Existuje určitá část lidí s MP, kteří mají otázku rozhodování, sebeurčení a nezávislosti
vyřešenou způsobem ,já nerozhoduji, za mě rozhodují jiní". O důvodech, proč tomu tak
může být, jsem již pojednala ve zmíněné kapitole (rozhodovat nechtějí, jsou
přesvědčeni o tom, že to neumí). Přivést je к poznání toho, že rozhodování a nezávislost
je něco, o co se vyplatí usilovat, je někdy mařeno jejich rodinným prostředím nebo
předem odsouzeno к nezdaru jejich postojem ,já se to nikdy nenaučím", popřípadě , j á
nechci". Nehodnotím, zdaje to dobře nebo špatně, na svůj postoj mají právo. К poznání
nutnosti cesty sebeurčení není možné dospět za týden, často ani za měsíc, je to spíše
otázka let. Není to také jediná správná cesta pro každého.
Další část respondentů má v této oblasti nevyjasněné pole působnosti, nevědí, o čem by
mohli nebo měli rozhodovat, neumí se v procesu rozhodování (ve výběru možností)
orientovat, mají obavy ze špatného rozhodnutí. Rádi by žili nezávislý život a pociťovali
větší autonomii, ale nedokážou si stanovit hranice a trvat na nich (prosazovat oprávněné
nebo pociťované požadavky) - této situace může někdy jejich okolí zneužívat různým
způsobem (zasahování do volného času, nucení к vykonávání různých činností bez
předchozí domluvy, prosté vyžadování poslušnosti typu „uděláš to teď" apod.) Tato
skupina lidí potřebuje podporu ve smyslu orientace v situacích, v možnostech, nebo
i trénink /nácvik/ interakcí, aby byli schopni vyjádřit své potřeby a pocity. Pro tyto
respondenty by byla ideální účast v nějaké skupině sebeobhájců - mohli by zde
aktivizovat svůj potenciál, naučit se „know-how".
Třetí část respondentů vnímá jasně své možnosti a limity a má jasně stanovené hranice
(závislosti na okolí, oblasti rozhodování). Vědí, ve kterých oblastech mají potíže, znají
své silné i slabé stránky a nechají si od okolí poradit, pokud to potřebují. Mají snahu
zvládat nové činnosti a učit se, aby se stáli méně závislými na okolí. Když se mají
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rozhodnout pro něco (nebo proti něčemu), je pro ně přirozené zkoumat vlastní představy
a poradit se s okolím, pokud to považují za nutné.
Jaká je jejich představa samostatného nezávislého života?
O představě samostatného života jsem podrobně pojednala v osmé kapitole, nyní jen
v zestručnělé podobě zopakuji podstatné.
Platí zjištění, že к představě samostatnosti mladý člověk s mentálním postižením teprve
dozrává v průběhu třetí dekády (zde je patrně největší odlišnost od nepostižené části
populace, kde jsou představy samostatnosti často velmi živé již od puberty a v období
adolescence jsou důkladně zpracovávány).
Hlavní představy týkající se budoucnosti jsou spojeny s partnerstvím („najít partnera",
„být se současným partnerem") a s vykonáváním zvoleného zaměstnání („chodit do
práce"). Významnou úlohu v budoucnosti hrají zájmy respondentů, koníčky, oblíbené
činnosti, které naplňují volný čas.
Většina mnou dotazovaných respondentů se pozitivně vyjadřovala o možnosti bydlet
v chráněném bydlení, které jim poskytuje dostatek autonomie, soukromí a možností
samostatně rozhodovat. Chráněné bydlení ale není pro každého, někteří by rádi žili
v původní rodině - ne vždy to s sebou nese závislost, omezování a nedostatek soukromí,
velmi záleží na osobnostech rodičů a jejich dospělých potomků, výchovném stylu
a struktuře vztahů.
V kterých oblastech cítí, že potřebují podporu?
Tuto otázku se výzkumným šetřením nepodařilo bezezbytku zodpovědět. Sice jsem ji
pokládala každému respondentovi, ale velmi často byla otázka následována dlouhým
tichem, ve kterém respondent přemýšlel, aby nakonec řekl - „nevím, asi v ničem". Jen
v některých případech se podařilo v rozhovoru odkrýt oblasti, ve kterých má respondent
potíže a potřebuje vždy (nebo často) pomoc okolí. Explicitně definované byly tyto
oblasti: nakupování (zejména oblečení a obuvi), manipulace s penězi, cestování
a orientace, přijímání léků. Z dotazů na kompetence a z části Schalockova dotazníku na
autonomii pak vyplynuly další oblasti: vaření, péče o oblečení, u jedné respondentky (s
tělesným a smyslovým postižením) také pomoc s oblékáním, dále je to návštěva
zdravotnických zařízení (lékař, zubař...) a pomoc při hledání vhodného zaměstnání
(velké části respondentů

pomohla

při hledání

zaměstnání

agentura

Rytmus).

V zaměstnání většina respondentů potřebuje jen malou podporu, někdy jen na počátku
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nebo ve specifických situacích. Lze předpokládat, že pomoc bude třeba také při jednání
s úřady (např. vyřizování dokladů) a institucemi (např. banka), ale na tyto konkrétní
oblasti moje otázky nesměřovaly.
Disponují (podle svých slov) základními kompetencemi pro samostatnou
existenci?
Abych mohla odpovědět na tuto otázku, je třeba jasně stanovit, co je míněno pojmem
„samostatná existence" a „základní kompetence". Samostatnou existenci si pro
zjednodušení definuji jako život v chráněném bydlení, do pojmu základní kompetence
zahrnuji následující schopnosti a dovednosti: akademické dovednosti (gramotnost),
praktické dovednosti (koncept času, koncept peněz), schopnost samostatně cestovat
z domova do zaměstnání nebo za zájmovými aktivitami, sebeobsluha, zvládání
některých prací v domácnosti (ohřát jídlo, vyprat prádlo, uklidit byt), provedení
drobného nákupu (např. potravin). Výhodou je používání mobilního telefonu, který
velmi usnadní nepředvídatelné situace.
Ve světle těchto vymezení lze říci, že zhruba polovina respondentů disponuje (všemi)
těmito kompetencemi. Zeny jsou na tom (v mém vzorku) o něco lépe s pracemi
v domácnosti, očekává se od nich, že se naučí samy připravit jídlo (vařit), postarají se
o praní prádla a uklizenou domácnost. Muži ale nejsou o mnoho pozadu. Zvláště
pozitivně vycházejí respondenti, kteří prošli nějakým typem sekundárního vzdělávání
(praktickou školou). Ti respondenti, kteří těmito kompetencemi nedisponují, mají
nejčastěji potíže v manipulaci

s penězi (počty) a orientaci (cestování).

Všichni

respondenti projevovali velký zájem učit se „být samostatný" a chápali důležitost
zvládnutí těchto činností.
Některé oblasti průzkumného šetření by mohly být dobrým námětem к dalším
diplomovým pracím nebo jiným výzkumům. Další výzkum by se mohl zabývat hlouběji
tématem sebeurčení. Sebeurčení není něco, co lze „dodat" nebo „zařídit" z vnějšího
prostředí. Nelze ho získat tím, že člověka přestěhujeme z rodiny do chráněného bydlení.
Není-li rozvíjeno od dětství, nelze si ho v dospělosti „nastudovat v kurzu". Sebeurčení
je klíčový fenomén, protože ovlivňuje všechny ostatní domény kvality života. Bylo by
zajímavé zkoumat, jaké faktory ve výchovném stylu, jaká struktura vztahů a typy
rodinné interakce hrají nejdůležitější roli při utváření osobnosti člověka s mentálním
postižením - co má největší vliv na jeho (ne)rozhodnost, (ne)závislost a touhu po
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samostatném životě. Tuto problematiku by bylo vhodné zpracovat nejen z perspektivy
člověka s mentálním postižením, ale také z pohledu jeho rodičů (matky). Zajímavé by
mohlo být i srovnání posuzování kvality života zobou perspektiv (rodiče a jejich
dospělé děti). Přínosem by bylo rovněž zmapování období přechodu do chráněného
bydlení z pohledu samotných aktérů - jejich náhled na situaci, postoje, zvládání
problémů, které jsou s přechodem spojeny. Jejich zkušenosti by mohly pomoci dalším
lidem s mentálním postižením, kteří se chtějí také vydat na cestu к větší samostatnosti.
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Příloha č. 1
FORMULÁŘ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA METODOU SEIQoL

Jméno a příjmení / kód:
Datum administrace:
Rok narození:
Důležitost daného
tématu

Životní téma - " 0 co vám jde
v životě nejvíce?"

Velmi nespokojený
spíše nespokojený
Je to tak špatné, j ak j e to j en možné
Celková míra spokojenosti se životem:

Míra spokojenosti
(dle „teploměru")

spíše spokojený
velmi spokojený
j e to tak dobré, j ak j e to j en může být

Příloha č. 2 - Teploměr spokojenosti

velmi
nespokojený

spíše
nespokojený

spíše
spokojený

velmi
spokojený

Příloha č. 3
Dotazník kvality života QOL.Q (Schalock, Keith, 1993)
Jméno dotazovaného

věk

Navštěvovaná zařízení

pohlaví

administrátor

datum

Výsledky

Škála

Spokojenost
Kompetence /
produktivita
Empowerment /
nezávislost
Sociální sounáležitost /
zapojení do společnosti
Celkové skóre

Zastupující
osoba 1
(pokud byla
využita)

Zastupující
osoba 2
(pokud byla
využita)

Průměr
zastupujících
osob nebo
vlastního podání
(čísla
v rámečcích)

Percentil

Instrukce
Dotazník kvality života (QOL.Q) může být zadáván osobám s mentálním postižením, které mají dostatečně rozvinuté receptivní
a expresivní řečové schopnosti. Administrátor musí velmi citlivě vnímat, zda respondent rozumí položkám nebo významu slov.
Pokud nerozumí, je možné slovo / položku upravit, aby respondent lépe porozuměl. Jestliže respondent často nerozumí nebo se
jedná o osobu, která nemá rozvinuté řečové dovednosti, je možné (a vhodné) použít výpovědi dvou osob, které dotazovanou osobu
dobře znají a mohou tento dotazník vyplnit.

Instrukce pro respondenty
Přečtěte následující instrukce respondentovi:
Rád/a bych, abyste přemýšlel o tom, kde žijete, pracujete, kde se bavíte, o vaší rodině, přátelích a lidech okolo vás. Společně pak
budeme odpovídat na některé otázky, které vyjadřují vaše pocity - to, jak vy cítíte váš život, práci, zábavu, rodinu... Jestli chcete,
můžete sám přečíst a označit (vybrat z možností) odpovědi na otázky, jestli chcete, mohu to udělat já. Vždy přečtu otázku a budete
vybírat ze tří možností tu, která pro vás platí. Prosím, zkuste odpovědět na každou otázku. Budete mít tolik času, kolik budete
potřebovat. V tomto dotazníku nejsou správné ani špatné odpovědi. Jen chci vědět, jak se cítíte ve vašem životě - doma, v práci,
v rodině, и přátel, tam, kde žijete. Chcete se ještě před začátkem na něco zeptat?
Pokud respondent souhlasí, tazatel zadává 40 položek dotazníku. Při čtení otázek je třeba věnovat pozornost přesné stylizaci. Je
možné přeformulovat položky a opakovat je podle potřeby, aby respondent pochopil obsah každé položky.

Instrukce pro zastupující osoby
Zastupující osoby by měly dotazovanou osobu dobře znát a měly by být schopny vyplnit dotazník z perspektivy dotazované osoby
„jak to vidí / vnímá on / ona", (jako by byly „v její kůži").
Zástupci by měli vyplnit dotazník nezávisle na sobě bez dohovoru o položkách nebo o respondentovi.

Zvláštní instrukce pro položky týkající se zaměstnání
Pokud je dotazovaná osoba nezaměstnaná, otázky 13 - 20 se nekladou a každá otázka se skóruje 1 bodem.
Práce a programy v chráněných dílnách se považují za „práci" (při odpovídání na otázky v dotazníku).

Otázky:

3 body

SPOKOJENOST
1. Celkové byste řekl/a, že život:

Vám přináší to nejlepší?

2. Kolik radosti a potěšení Vám život dává?

Mnoho

3. Ve srovnáni s ostatními se máte lépe, stejné
nebo hůře?

Lépe

4. Většina vécí, které se vám přihodí jsou:

Skvělé

5. Jak jste spokojený s vaším současným
bydlením?

Velmi spokojený
Mám méné problémů

6. Máte více nebo méné problémů než ostatní?
7. Kolikrát v měsíci se cítíte osaméle?

Málokdy, ne více než jednou,
dvakrát do měsíce
Zřídka nebo nikdy

8. Cítíte se někdy divné ve společnosti ostatních?
9. Jak si myslíte, že jste úspěšný v porovnání s
ostatními?

Asi jsem úspěšnější než běžný
člověk

10. Co ostatní členové vaší rodiny? Cítíte se mezi
nimi jako:

Důležitý člen rodiny

Možné odpovědi
2 body

1 bod

S vámi zachází jako s kýmkoli
jiným?

Vám nedává šanci?
ne příliš.

trochu
hůře.
asi tak stejně
neuspokojivé.
přijatelné / ucházející
nespokojený nebo velmi
nespokojený.

celkem spokojený

mám více problémů.
asi tak stejné jako ostatní
občas, asi 5 až 6 krát do měsíce

často, asi jednou až dvakrát
týdně.
často nebo skoro vždy.

někdy
asi stejné úspěšný jako běžný
člověk

jsem méně úspěšný než ostatní
lidé.

důležitý člen rodiny, ale jen
někdy

jako nedůležitá osoba.

Celkové skóre - spokojenost

Záznam
skóre zde

Otázky:

3 body

KOMPETENCE - PRODUKTIVITA
11. Jak dobře vás připravila škola (a / nebo další
vzdělávací) kurzy na to, co děláte teď?

Velmi dobře

12. Máte pocit že vaše práce a denní aktivity jsou
užitečné a důležité pro vás nebo pro ostatní?

Ano, určitě

Pokud je osoba nezaměstnaná, otázky 13 až 20
se nekladou a skórují se jedním bodem.
13. Jak dobře si vedete ve vaší práci?

Velmi dobře a ostatní mi říkají,
že jsem dobrý

14. Jak se k Vám chovají lidé na vašem
pracovišti?

Stejně jako к ostatním
zaměstnancům

15. Jak jste spokojený s dovednostmi a
zkušenostmi, které jste získal nebo získáváte v
práci?
16. Dává vám vaše práce možnost naučit se nové
věci (dovednosti), které vám pomůžou získat jiné
nebo lepší zaměstnání? Jaké jsou to dovednosti?

Jsem velmi spokojený

Ano, určitě (vyjmenuje jednu
nebo více dovedností)

17. Myslíte, že dostáváte odpovídající plat za vaši
práci?

Ano, určité

18. Vyděláte si dost peněz, abyste si mohl koupit
věci, které chcete?

Ano, celkově si můžu koupit
věci, které chci

19. Jak jste spokojený s výhodami, které Vám
Vaše pracoviště poskytuje?
20. Jak často na Vaši práci dohlíží někdo jiný?

Velmi spokojený

t

Jen tehdy, když potřebuji, tak na
moji práci dohlíží někdojiný

Možné odpovědi
2 body

1 bod

trochu

vůbec ne / špatně.

asi ano

nejsem si jistý nebo určitě ne.

jsem dobrý, ale nikdo mi to
neříká

v práci mám problémy.

trochujinak než k ostatním
zaměstnancům

úplné jinak než к ostatním
zaměstnancům

jsem celkem spokojený

nejsem spokojený

možná, nejsem si jistý (zmiňuje
nejasné, nekonkrétní obecné
dovednosti)

ne, práce mi neposkytuje
příležitost pro učení se novým
věcem

nékdy

ne, myslím si, že nejsem dobře
zaplacený.

musím čekat, abych si koupil
nějaké věci nebo si některé věci
nemůžu koupit vůbec
celkem spokojený

ne, nevydělávám dost penéz,
abych si koupil to, co potřebuji.

často na mě někdo dohlíží, i
když to nepotřebuji

na moji práci stále někdo dohlíží

nespokojený

Celkové skóre - spokojenost

Záznam
skóre zde

I

Otázky:

3 body

EMPOWERMENT - NEZÁVISLOST
21. Co vás přivedlo к rozhodnutí, že budete
vykonávat tuto práci nebo denní aktivity, které
děláte teď?
22. Kdo rozhoduje o tom, jak utraťte vaše
peníze?

Rozhodl jsem se kvůli penězům,
výhodám a mým zájmům

23. Jak využíváte zdravotnických zařízení
(návštěvy lékaře, zubaře atd ):

Skoro vždy sám

24. Jak si řídíte své činnosti, které děláte každý
den: jako čas, kdy chodíte spát, doba jídla a
jakým způsobem se bavíte?
25. Kdy Vás mohou vaši přátelé doma
navštěvovat?

O tomto rozhoduji sám

Tak často jak se mi líbí, dost
často

26. Máte klíč od vašeho domu / bytu?

Ano, mám klíč a užívám ho

27. Mohl byste mít domácí zvíře, kdybyste chtěl?

Ano, určité

28. Máte opatrovníka / poručníka?

Ne, jsem za sebe plně
zodpovědný

29. Stává se, že lidé, kteří s vámi žijí, vám někdy
ubližují, trápí vás, obtěžují, zastrašuj! nebo vás
schválné rozčilují?
30. Celkové byste řekl, že vás život je:

Ne

Já sám

podle potřeby

t

Nezávislý

Možné odpovědi
2 body

1 bod

byla to jediná věc, kterou jsem
našel

někdo j iný rozhodl za mě.

já sám s doporučením jiných lidí

nékdo jiný rozhoduje za mě.

většinou jde nékdo se mnou
nebo mi nékdo domluví schůzku
/ návštěvu
ovlivním to j en trochu, částečně

nikdy nejdu sám.

mám malou kontrolu, musím se
řídit podle ostatních.

kterýkoli den, pokud mi to někdo
dovolí nebo je někdo přítomen

jen některé dny / jen někdy.

ano, mám klíč, ale na některá
místa se nedostanu
asi ano, ale musel bych se
zeptat
ano, mám opatrovníka a jen
částečnou právní způsobilost
ano, tyto problémy se objevují
jednou, dvakrát do měsíce nebo
týdne
tak trochu pro vás naplánovaný

nemám,
ne.
ne, mám opatrovníka, nemám
právní způsobilost.
ano a stává se to každý den i
několikrát denně.
obvykle takový, že nemůžete
dělat to, co chcete.

Celkové skóre - spokojenost

Záznam
skóre zde

Otázky:

3 body

EMPOWERMENT - NEZÁVISLOST
21. Co vás přivedlo к rozhodnutí, že budete
vykonávat tuto práci nebo denní aktivity, které
déláte teď?
22. Kdo rozhoduje o tom, jak utratíte vaše
peníze?

Rozhodl jsem se kvůli penězům,
výhodám a mým zájmům

23. Jak využíváte zdravotnických zařízení
(návštěvy lékaře, zubaře atd.):

Skoro vždy sám

24. Jak si řídíte své činnosti, které déláte každý
den: jako čas, kdy chodíte spát, doba jídla a
jakým způsobem se bavíte?
25. Kdy Vás mohou vaši přátelé doma
navštěvovat?

O tomto rozhoduji sám

Tak často jak se mi líbí, dost
často

26. Máte klíč od vašeho domu / bytu?

Ano, mám klíč a užívám ho

27. Mohl byste mít domácí zvíře, kdybyste chtěl?

Ano, určitě

28. Máte opatrovníka / poručníka?

Ne, jsem za sebe plné
zodpovědný

29. Stává se, že lidé, kteří s vámi žijí, vám nékdy
ubližují, trápí vás, obtěžují, zastrašují nebo vás
schválné rozčilují?
30. Celkově byste fekl, že vás život je:

Ne

Já sám

podle potřeby

t

Nezávislý

Možné odpovědi
2 body

1 bod

byla to jediná věc, kterou jsem
našel

někdojiný rozhodl za mě.

já sám s doporučením jiných lidí

někdo jiný rozhoduje za mě.

většinou jde někdo se mnou
nebo mi nékdo domluví schůzku
/ návštěvu
ovlivním to jen trochu, částečně

nikdy nejdu sám.

mám malou kontrolu, musím se
řídit podle ostatních.

kterýkoli den, pokud mi to nékdo
dovolí nebo je nékdo přítomen

jen některé dny / jen někdy.

ano, mám klíč, ale na některá
místa se nedostanu
asi ano, ale musel bych se
zeptat

nemám,
ne.

ano, mám opatrovníka a jen
částečnou právní způsobilost

ne, mám opatrovníka, nemám
právní způsobilost.

ano, tyto problémy se objevují
jednou, dvakrát do měsíce nebo
týdne
tak trochu pro vás naplánovaný

ano a stává se to každý den i
několikrát denně.
obvykle takový, že nemůžete
dělat to, co chcete.

Celkové skóre - spokojenost

Záznam
skóre zde

Příloha č. 4 - Protokol к rozhovoru vytvořený Walsh (2004)
Části, ze kterých jsem čerpala:
Oddíl 1: Demografické údaje

1. Kdy jste se narodila?
2. Kolik je Vám let?
3. Jaký je Váš etnický původ?
4. Jaký je Váš status pokud jde o manželství a jiné významné vztahy?
Svobodná - vdaná - vdova - v odluce / rozvedená - chodím s někým - žiji s partnerem
5. Jaké je vaše hlavní postižení?
6. V jakém městě (komunitě) žijete? (město, stát, země)
7. Máte nějaké děti? Pokud ano, kolik?
8. S kolika lidmi žijete (dohromady v jedné domácnosti)?
9. Jaký je jich poměr к Vám?
10. Kde bydlíte?
Rodinný dům - byt - vlastní domov - domov ve skupině - institucionální bydlení - jiné
11. Pokud bydlíte ve vlastním domě / bytě, máte ho v pronájmu nebo ho vlastníte?
12. Jak dlouho už bydlíte na tomto místě? (kolik let)
13. Získala jste nějaké vzdělání (formální)? Pokud ano, kolik let?
14. Do jaké školy jste chodila? (V jaké škole?)
15. Pracovala jste (nebo ještě pracujete) někdy za peníze? Byla jste (nebo stále jste) zaměstnaná?
Pokud ano, kolik hodin týdně pracujete?
16. Jaký typ práce vykonáváte (jste vykonávala)?
17. Líbila se Vám tato práce? Měla jste ráda tuto práci?
18. Jaká je (byla) nejlepší věc na Vaší práci?
19. Jaká je (byla) nejhorší věc na Vaší práci?
Oddíl 4: Sociální role, volný čas:

1.
2.

Jaké jsou Vaše oblíbené činnosti? (Co ráda děláte?)
Jak často v měsíci provozujete (děláte) tyto činnosti:
a. chodím do klubu, na skupinové setkání
b. chodím do baru
c. chodím do restaurace
d. chodím na sportovní události
e. chodím na nákupy
f. chodím do kostela (synagogy, mešity...)
g- mluvím se sousedy
h. chodím к přátelům na návštěvu
i. chodím к příbuzným na návštěvu
j- chodím do kina, divadla, na koncert
k. sportuji
chodím do parku
1.
m. chodím do knihovny
n. jiné:
Jaké činnosti děláte doma? Jak často?
a. dívám se na televizi
b. hraji karty
c. čtu nebo poslouchám nahrávky čtených knih
d. hraji deskové hry
e. poslouchám hudbu nebo rádio
f. skládám puzzle
g- hraji videohry (PC hry)
h. šiji
i. telefonuji
j- zahradničím
k. pozoruji ptáky
jiné:
1.

Příloha č. 5 - Část The Arc's Self-Determination Scale (Wehmeyer 1995)
Subdomain: Independence
Routine Personal Care and Family Oriented Functions
1. I make my own meals or snacks.
2. I care for my own clothes.
3. I do chores in my home.
4. I keep my own personal items together.
5. I do simple first aid or medical care for myself.
6. I keep good personal care and grooming.
Interaction with the Environment
7. I make friends with other kids my age.
8. I use the post office.
9. I keep my appointments and meetings.
10.1 deal with salespeople at stores and restaurants.
Subdomain: Acting on the Basis of Preferences, Beliefs,
Interests and Abilities
Recreational and Leisure Time
11.1 do free time activities based on my interests.
12.1 plan weekend activities that I like to do.
13.1 am involved in school-related activities.
14. My friends and I choose activities that we want to do.
15.1 write letters, notes or talk on the phone to friends and family.
16.1 listen to music that I like.
Community Involvement and Interaction
17.1 volunteer in things that I am interested in.
18.1 go to restaurants that I like.
19.1 go to movies, concerts, and dances.
20.1 go shopping or spend time at shopping centers or shopping malls.
21.1 take part in youth groups (like 4-H, scouting, church groups)
Post-School Directions
22.1 do school and free time activities based on my career interests.
23.1 work on school work that will improve my career chances.
24.1 make long-range career plans.
25.1 work or have worked to earn money.
26.1 am in or have been in career or job classes or training.
27.1 have looked into job interests by visiting work sites or talking to people in
that job.
Personal Expressions
28.1 choose my clothes and the personal items I use every day.
29.1 choose my own hair style.
30.1 choose gifts to give to family and friends.
31.1 decorate my own room.
32.1 choose how to spend my personal money.

Příloha č. 6
PROTOKOL К ROZHOVORU
I. Demografické údaje:
Otevřená otázka:
„Řekněte mi něco o sobě... kolik je vám let, kam jste chodil/a do školy...jestli jste
někde byl/a zaměstnán/zaměstnaná." Pokud respondent skončí, položit konkrétní
otázky.
1. Kdy jste se narodil/a? - měsíc, rok
2. Jste svobodný/á? Ženatý? Vdaná? Rozvedený? Žijete s někým? Vdovec/ vdova?
3. V j akém městě žij ete?
4. S kolika lidmi žijete (dohromady v jedné domácnosti)?
5. Kde bydlíte? Rodinný dům - byt - vlastní domov - domov ve skupině (chráněné
bydlení) - institucionální bydlení (ústav) - jiné:
6. Kam jste chodil/a do školy? (kolik let? - zjistit dotazem jinde)
7. Pracoval/a jste (nebo ještě pracujete) někdy za peníze? Byl/a jste (nebo stále
jste) zaměstnán/á? Pokud ano, kolik hodin týdně pracujete?
8. Jakou práci děláte /jste dělal/a?
9. Líbila se Vám tato práce? Co se vám líbilo / nelíbilo na Vaší práci?
II. Představa samostatného života - „ideální samostatný den"
Zkuste si představit, že jsem kouzelník a mohu pro vás vyčarovat nejlepší den, který je
přesně podle vašich představ, podle vás. V tomto nejlepším dnu děláte jenom to, co
chcete, neděláte nic, co nechcete. Rozhodujete se podle sebe, podle svých přání. Nikdo
Vám neříká, co máte nebo nemáte dělat. Jak takový nejlepší (samostatný) den vypadá?
Nechat vyprávět, pokud klient neví, jak začít, klást doplňující otázky:
Co děláte (ráno, odpoledne,
Koho navštívíte? Koho určitě ne?
večer... )
Pracuj ete? Jaká j e to práce?
Co naopak určitě neděláte?
Jaké je vaše jídlo?
Kam jdete nebo jedete?
Co ještě děláte??
Jste sám/sama nebo s někým?
Pokud respondent nereaguje dostatečně na doplňující otázky, je možné použít seznamy
jako činnosti, které je možné dělat „doma" a „venku". Jaké jsou Vaše oblíbené činnosti?
Co byste rád/a dělal/a?
DOMA:
o
o

dívám se na televizi
hraji karty, deskové hry
čtu nebo poslouchám
nahrávky čtených knih
poslouchám hudbu, která
se mi líbí nebo rádio
skládám puzzle

o
o
o

hraji videohry, hry na PC
šiji, pletu, jiné ruční práce
telefonuji, píšu dopisy / maily
zahradničím (práce na
zahrádce)
jiné:

chodím do klubu, na
skupinové setkání,
chodím do skupiny
sebeobhájců

o
o

chodím do baru, do restaurace
chodím na sportovní události,
sportuji

VENKU:

o

chodím na nákupy, do
obchodních center, na
tržnici
o chodím do kostela
o mluvím se sousedy
o chodím к přátelům /
příbuzným na návštěvu
Obvykle děláte činnosti sám/a nebo s ostatními?

o
o
o
o
o
o

chodím do kina, divadla,
chodím na koncert, tancovat
chodím do parku, na procházky
chodím do knihovny
pracuji jako dobrovolník (?)
jiné:

III. PARTNERSTVÍ
1. Chtěl/a byste mít (nebo máte) partnera / partnerku pro život? (Nebo byste chtěl/a
žít sama?)
2. Chtěl/a byste se oženit / vdát nebo zasnoubit, žít spolu jen tak bez svatby? Nebo
se jen občas vídat / scházet?
3. Jak je pro Vás „vztah" důležitý?
a) velmi důležitý, máte velkou touhu po vztahu, snažíte si udržet / získat
vztah
b) tak středně, nechcete vztah za každou cenu, kdyby Vám nevyhovoval,
klidně se rozejdete
c) není až tak důležitý, jsou pro Vás důležitější jiné věci: práce, zdraví,
koníčky, záliby, vaše původní rodina
4. Jaký byl měl být Váš partner (partnerka) (muž / žena) pro život?
a) Jaké by měl mít vlastnosti?
b) Jaký by naopak neměl být?
c) Co by měl umět?
5. O čem podle Vás může Váš partner rozhodovat, na co může mít ve Vašem
životě vliv?
a) O tom, kam Vy chodíte a kdy? (dát příklady)
b) Za co utrácíte Vaše peníze?
c) S kým se máte nebo nemáte přátelit?
d) Jak budete trávit společný čas? (jestli navštívit rodiče, nebo jít do
kina...)
6. O čem byste chtěl/a rozhodovat ve vztahu Vy - na co byste chtěl/a mít vliv?
a) Chtěl/a byste rozhodovat, co budete společně dělat ve volném čase?
b) Chtěl/a byste rozhodovat, kam pojedete na dovolenou?
7. Co očekáváte od partnera / partnerky, když spolu budete žít? O co by se měl/a
postarat při Vašem společném životě?
a) práce v domácnosti (úklid, nákupy, vaření, praní prádla)
b) přispívat finančně na společné bydlení (dávat peníze na jídlo
a bydlení...)
c) drobné opravy doma
d) plánovat, co budete společně dělat

8. Když máte ve vztahu nějaký problém, hledáte pomoc nebo radu u někoho
jiného? (U kamarádů, kamarádek, sourozenců, jinde?)
IV. BYDLENÍ
1. Kde byste si přál/a bydlet?
Sám / sama? S rodiči? S partnerem ? V chráněném bydlení? Jinak?
2. Jak jste na tom pokud jde o práce v domácnosti:
a) Vaříte si sám / připravujete si jídlo sám/a?
b) Nakupujete potřebné věci (jídlo, oblečení, drogerie)? pamatujete si, nebo
si píšete seznam?
c) Jak se staráte o oblečení - vyperete v pračce?
d) Uklízíte často? (vyluxovat, umýt podlahu, utřít prach?)
e) Umíte jednoduchou první pomoc - např. přelepit říznutí nožem?
3. Potřebujete někdy s něčím v domácnosti poradit nebo pomoci? Kdo Vám
většinou dobře poradí nebo pomůže?
4. Musíte se ve Vašem současném bydlení někomu v něčem podřizovat? Dělat to,
co chce někdo jiný - spolubydlící, rodiče, sourozenci? Můžete uvést nějaké
příklady?
5. Rozhodujete se sám / sama, co a kdy budete dělat ve svém volném čase?
Odpovědi: většinou ano - někdy ano, někdy ne - většinou ne - skoro nikdy ne
6.

Vadí Vám něco na Vašem současném bydlení? Pokud ano - co? Co byste
chtěl/a změnit?

V. ZAMĚSTNÁNÍ
1. Chtěl/a byste sehnat nějaké jiné / lepší zaměstnání?
2. Potřebujete ve Vašem současném zaměstnání pomoc, podporu, radu? - V jakých
případech? Od koho?
3. Kdybyste nemusel/a pracovat (měl/a byste dost prostředků, peněz), pracoval/a
byste? Pokud ne, co byste dělal/a?
4. Kdybyste si mohl vybrat nej lepší zaměstnání, jaké by bylo?

Příloha č. 7
INFORMOVANÝ SOUHLAS

souhlasím se spoluprácí na průzkumném šetření týkající se kvality života (podrobné
informace na druhé straně). Potvrzuji, že jsem byl/a jsem seznámen/a s požadavky,
které se spolupráce týkají:
1) Poskytnu dva rozhovory v délce maximálně 45 minut.
2) V průběhu rozhovorů se mohu dotazovat na věci, kterým nebudu rozumět,
a moje otázky budou zodpovězeny.
3) Budu mít dostatek času na odpovědi.
4) Informace, které poskytnu, budou chráněny proti zneužití; jméno i ostatní údaje
budou zakódovány, aby nebylo možné je kýmkoli identifikovat a zneužít.
5) Mám možnost odstoupit z účasti na průzkumného šetření kdykoli během
rozhovorů.

Podpis účastníka
Jméno a příjmení
Datum

Kontaktní informace (telefon, adresa, kontaktní osoba, místo)

Pro rodiče: (pouze v případě, že má klient plné omezení práv)
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami projektu, kterého se účastní můj syn/
dcera a že s touto účastí souhlasím.
Jméno účastníka
Jméno rodiče
Podpis rodiče

INFORMACE O PRŮZKUMNÉM ŠETŘENÍ

Vážený pane, Vážená paní,
Dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci při průzkumném šetření, které
provádím v rámci své diplomové práce. Tuto práci píši na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze na katedře speciální pedagogiky pod vedením PhDr. Ivy
Strnadové, Ph.D. Práce se týká kvality života osob s lehkou mentální retardací v období
mladé dospělosti.

Z Vaší strany by spolupráce obnášela:
1) poskytnutí dvou rozhovorů v délce maximálně 45 minut
2) poskytnutí informovaného souhlasu se zpracováním dat, která v rozhovoru
uvedete.

V rozhovoru se budu ptát na:
• základní údaje o Vás (věk, vzdělání, práce, bydlení)
•
•
•
•
•

Vaše životní cíle a přání - co byste chtěl/a, aby se stalo, splnilo a jak moc je to
pro Vás důležité
to, jakým způsobem trávíte volný čas
Vaše pracovní aktivity
Vaše názory na partnerství a vztahy
Vaše názory na samostatný život.

Vše, o čem si v rozhovoru budeme povídat, bude zpracováno tak, aby nedošlo к zneužití
- Vaše jméno i jména osob, o kterých se zmíníte, budou změněna. Rozhovor bude
nahráván na diktafon, záznam kromě mě nikdo jiný neuslyší.
V případě, že souhlasíte se spoluprácí, prosím, potvrďte svůj souhlas podpisem na druhé
straně tohoto listu.
Děkuji a těším se na spolupráci.
Lenka Kollerová
Kontaktní údaje:
Mobil: 603 857 359
Adresa: Dědinova 2008/13, Praha 4, 148 00
Mail: lenka_kollerova@upcmail.cz

Příloha č. 8
Tabulka odpovědí získaných metodou SEIQoL - nejdůležitější životní cíle a oblasti,
spokojenost
kód

1

cíl 2

cíl 3

práce - abych mohl pracovat víc
SS

věnovat se přítelkyni, vztah,
láska VS

vztah s maminkou, aby byl dál
OK vs

práce, knihařina, aby mi to šlo a
mohl pracovat VS

vidět rekonstrukci
tramvajové trati a svézt se v
metru u řidiče SN
vztah se sestrou (když
nebude máma, aby se ona
mohla postarat o mě) VS

XXX

XXX

XXX

práce, aby chodilo více lidí, byla
zábava VS

rodina - aby se vrátil táta, ale
nevím, jestli je to ještě možný
VS
pomáhat lidem (záchranářům,
hasičům...) SS

XXX

Cíl

M1

M2
M3
M4

zdraví srdce, abych byl v
pohodě a měl klid VS
zdraví - hlavně u maminky SS

starat se o zvířata, kočky a psy
VS

aby se změnila vláda (a
zrušily poplatky ve
zdravotnictví) VN
práce - aby vydržela a bavila
mě VS

vztah s mámou a bratrem - aby
bylo vše OK VS

kamarádi a práce, abychom byli
dobrá parta SS

vztah s partnerkou, láska,
aby trvala VS

práce - aby mi to myslelo, dobře
to šlo VS

modlit se, vztah k Bohu (už
nemám babičku) SS

škola v S., být zde, učit se VS

abych se ničeho nebála, nebyla
vylekaná (masky, čert,
Mikuláš...) VN
kuchyň, učit se vařit SS

Ž3

aby lidi neumírali (umřel děda)
VN

aby Honza nechodil za jinejma
holkama (věrnost partnera) VS

aby tady nebyla Ivana a
Jana SS

sportovat - procházky a plavání
VN

škola v S. - kuchařina, historie
(protože, mě baví) VS

naučit se číst a psát SN

Ž4

vztah s rodiči (aby všechno
klapalo) VS

partnerství (udržovat vztah), ne
děti VS

výlet po světě, SS

Ž5

mít zvíře, psa (mám zákaz) VN

abych nebyla na obtíž SN

práce - víc se toho naučit VS

Ž7

naučit se co nejvíce rukou a
okem SS
postarat se sama o sebe, abych
mi to šlo VS

zdraví, abych mohla plavat a
sportovat SS

Ž8

rodina - máma, táta, aby bylo
hlavně zdraví SS

naučit se peníze, abych si mohla
taky něco nakupovat SN

naučit se vést domácnost
SS

M5
M6
M7
Ž1
Ž2

Ž6

VS - velmi spokojený
SS - spíše spokojený
SN - spíše nespokojený
VN - velmi nespokojený

chráněné bydlení, aby to
bylo fajn VS

Příloha č. 9 - Seznam odpovědí Testu tří přání
W /

kód
M1

1. přání
žít s Martinou

M2
M3

abych jel do Paříže (nebyl jsem tam a
digitální foťák - zrcadlovka
láká mé to, znám to z románů)
podívat se na mistrovství svéta ve fotbale najít partnerku

Ž1
Z2
Ž3
Ž4
Ž5
Ž6
Ž7
Ž8

rád bych se podíval na Bojiště na dopravní dispečink

3. přání
vyzkoušet si řídit tramvaj
abych byl šťastný
XXX
XXX

podívat se do USA

abych nebyl unavený a mohl hrát na PC a rodiče to
nezjistili
navštívit filmové ateliéry

aby se k nám vrátil táta

abych žil šťastně s Baruškou

vztahy v celé rodině, abychom se měli rádi

dovolenou s partnerkou

M4
M5
M6
M7

r

2. praní

koupat se v moři (v Americe)

aby byl náš domácí hodnější

abych mohl bydlet s partnerkou

aby mámě bylo dobře

aby bylo levnější živobytí, všechno je
drahý
aby bylo hezký počasí, sluníčko

aby lidi nečmárali po vlacích, nekouřili, nebyli čuňata
být s přítelem

abych na sebe byla hodná, zdravá, neměla Epi
záchvaty
XXX

líbánky s partnerem u moře

abych nemusela brzo ráno vstávat

abych nemusela ani sem ani do práce

10 milionů (korun)

aby byli lidi hodný

abych zhubla

pohladit si opravdovou zebru

sejít se s oblíbeným španělským tenistou

malou skromnou svatbu (obřad)

zdraví - aby bylo

vztah - aby se nějaký objevil

vidět Muzikál - Hamlet

bydlení - abych to nějak vyřešila, chtěla bych mít svůj
vlastní pokoj
CD, hudba a pohádky - discman

abych mohla hrát ve skupině na kytaru

herečka ve filmu

jít na výstavu obrázků (Lada)
zahrát si ve fimlu Andělská tvář po boku
oblíbeného herce

Príloha č. 10 respondentů

Dotazník kvality života QOL.Q -

výsledky jednotlivých

kód

celková
spokojenost

kompetence produktivita

nezávislost
empowerment

sociálni
sounáležitost

celkové skóre

M1

28

28

26

25

107

M2

27

30

28

23

108

M3

23

23

18

19

83

M4

27

25

22

18

92

M5

27

29

22

22

100

M6

27

29

22

26

104

M7

23

28

21

25

97

Ž1

25

25

20

18

88

Ž2

20

27

22

25

94

Ž3

28

28

18

25

99

Ž4

24

22

13

25

84

Ž5

28

24

23

25

100

Ž6

14

24

17

22

77

Ž7

27

27

22

27

103

Ž8

22

24

22

24

92

Příloha č. 11
Seznam kódů a kategorií vzniklých z otevřeného kódování
Absence představy, názoru
Akademické dovednosti
Altruismus - osobní vyjádření
Atraktivita (péče o vzhled)
Bydlení partnera
Cestování
Časový rozvrh práce, tempo
Deklarace vztahu
Denní rutina
Dohled a kontrola (potřeba)
Důležitost vztahu
Emoce
HA (hormonální antikoncepce)
Hádka, neshody (i příčiny)
Hodnocení partnera
Chování jiných osob к respondentovi
Interpersonální prostředí v práci
Investice peněz (hospodaření)
Jednoduchá první pomoc
Jiní rozhodují (rodiče, matka)
Kamarádi
Komunikace - diskuze, dohoda
Kontakt s partnerem
Kontrola a dohled v práci
Manipulace s penězi (potřeba pomoci)
Nakupování - kompetence
Nakupování - obecně
Nakupování samostatné
Nakupování společné
Nároky na partnera
Návštěva příbuzných, přátel
Nejistota, obavy z budoucnosti
Nežádoucí vměšování
Oblíbené i neoblíbené činnosti
Omezení v bydlení
Orientace (cestování)
Osobní vyjádření názorů, přesvědčení
Participace partnera na domácnosti
Peníze - výdělek
Plánování
Plánování budoucnosti
Podřízení autoritě
Potřeba pomoci, podpory
Potřeba poznání

Práce - hodnocení
Práce - množství
Práce "jiná, lepší, vysněná"
Praní prádla
Preferovaná forma vztahu
Preferované bydlení
Předvídání následků
Přijímání léků
Příprava jídla
Přispívání do rozpočtu
Pseudovlastnosti
Rodičovství - touha
Rodičovství - odmítnutí
Rodinná síť
Rozhodování - vrcholová zodpovědnost
Rozhodování o penězích
Rozhodování o volném čase
Rozhodování partnera
Rozhoduje subjekt
Rozchod
Ruční práce (oblíbené i neoblíbené)
Setkání s lidmi
Sexuální život
Soukromí
Sousedství, sousedé
Spokojenost v bydlení
Spokojenost, obliba práce
Spolubydlící
Svatba (stav, status)
Tělesné postižení, zdravotní problémy
Televize
Typ bydlení
Typ práce
Úklid
Vaření
Vlastnictví
Vlastnosti a chování partnera
Vzdělávání
Vztah - emoce a touha
Zájmy - (spíše pasivní)
Zájmy, koníčky - aktivní provozování
Zasahování do vztahů (jiná osoba)
Zdroje pomoci, podpory

Sdružení kódů do kategorií
Trávení volného času

Peníze

Rozhodování - volný čas
Zájmy, koníčky - aktivní provozování
Zájmy - obecně (spíše pasivní)
Oblíbené i neoblíbené činnosti
Domácnost - úklid

Investice peněz (hospodaření)
Manipulace s penězi (potřeba pomoci)
Přispívání do rozpočtu
Peníze - výdělek
Rozhodování o penězích

Návštěva příbuzných, přátel
Televize
Cestování
Ruční práce (oblíbené i neoblíbené)
Plánování
Kontakt s partnerem

Chování jiných osob к respondentovi
Rodinná síť
Jiní rozhodují (rodiče, matka)
Návštěva příbuzných, přátel

Práce - zaměstnání

Rozhodování

Práce - hodnocení
Práce - množství
Práce "jiná, lepší, vysněná"
Časový rozvrh práce, tempo
Cestování
Kontrola a dohled v práci
Spokojenost, obliba práce
Typ práce
Potřeba pomoci, podpory
Interpersonální prostředí v práci

Rozhodování - vrcholová zodpovědnost
Rozhodování o penězích
Rozhodování o volném čase
Rozhodování partnera
Rozhoduje subjekt
Nežádoucí vměšování
Podřízení autoritě
Jiní rozhodují (rodiče, matka)
Dohled a kontrola (potřeba)
Plánování

Rodina

Předvídání následků
Bydlení
Bydlení partnera
Spokojenost v bydlení
Sousedství, sousedé
Preferované bydlení
Typ bydlení
Spolubydlící
Omezení v bydlení
Participace partnera na domácnosti
Domácnost

Nakupování - obecně

Vaření
Příprava jídla
Praní prádla
Akademické dovednosti
Úklid
Nakupování - kompetence

Nakupování samostatné
Nakupování společné
Potřeba pomoci, podpory
Komunikace - diskuze, dohoda
Dohled a kontrola (potřeba)
Zdroje pomoci, podpory

Partnerství
Preferovaná forma vztahu
Pseudovlastnosti
Vlastnosti a chování partnera
Hodnocení partnera
Hádka, neshody (i příčiny)
Nároky na partnera
Osobní vyjádření názorů, přesvědčení
Atraktivita (péče o vzhled)
Komunikace - diskuze, dohoda
Plánování budoucnosti
hormonální antikoncepce
Kontakt s partnerem

Zasahování do vztahů (jiná osoba)
Sexuální život
Soukromí
Rozchod
Svatba (stav, status)
Rodičovství - touha
Rodičovství - odmítnutí
Deklarace vztahu
Důležitost vztahu
Emoce
Vztah - emoce a touha
Zdroje pomoci, podpory

Príloha č. 12 Ukázka ze dvou kódovaných rozhovorů

biutč't

.

^ a) práce v domácnosti (úklid, nákupy, vaření, praní prádla) - „no, nakoupit, uvařit nebo

1
(ff

lUOUsL

T^L

vypratjjá to umim(teda prát se učím. ale Uělám jenom když je doma maminka"J

fa b) přispívat finančně na společné bydlení (dávat peníze na j ídlo a bydlení... ) - „To ano"
(ú. c) drobné opravy doma
If 5 d) plánovat, co budete společné dělat - „To bysme se dohodli."
(fl 7. Když máte ve vztahu nějaký problém, hledáte pomoc nebo radu u někoho jiného? (U

"žúCurjl т ^ ^ л л

t-fi kamarádek, sourozenců, jinde?) - „U kamarádů, taky u mámy."
IV. BYDLENÍ
1. Kde byste si přál/a bydlet?
týt

Sám/sama? S rodiči? S partnerem ? V chráněném bydlení? Jinak?

t f i U mámy nebo sám / sami.
a

2. Jak jste na tom pokud jde o práce v domácnosti:

.,

"-MpiMM/lIfUíl, А
'/•>

a) Vaříte si sám / připravujete si jídlo sám/a? - „Já si sání ohřeju, ale radši pod
dohledem."

57

b) Nakupujete potřebné věci (jídlo, oblečení, drogerie)? pamatujete si, nebo si píšete

ííuaT -JÍMI-V.- JL&ptoUU-J* J
seznam? - „Máma mi dá seznam, peníze mi dává taky máma."
lýfij
(iQ

c) Jak se staráte o oblečení - vyperete v pračce? -I„Máma mi pere.^p-T
d) Uklízíte často? (vyluxovat, umýt podlahu, utřít prach?) - L J á si uklízím pokoj, umím

i/rť
Ц

-

umýt podlahu, utřít prách, mám problém s nádobím (motorika HK), ale třeba

^2
^

vyskládám myčku.""j
e) Umíte jednoduchou první pomoc - např. přelepit říznutí nožem?

Ç Lj

- „Přelepit bych

(^кллл /I^m

zvládl, ale léky mi dává spíš máma."

3. Potřebujete někdy s něčím v domácnosti poradit nebo pomoci? Kdo Vám většinou dobře
ц

poradí nebo pomůže? - „Máma, nebó i sestra."'

-ř/Auu'
tfC
C

(Ç>

bfCu/it Ьич.

К: Do kina chodíme.
L: Do kina byste šla..

^

-pîiW^'i^/-beiLi
K: Nebo k jeho sestře nebo k tém znátnej, jeho navštívit
ý f

L: Chtéla byste je navštívit? A chodíte tam ráda?

V?

K: No tak, ta jeho sestra na m ě byla teda na chatě sprostá

4Cc L: Jo? Hm, A co déláte ješté spolu s Lukášem kromé toho, že chodíte ven, nebo chodíte ven, do hospody?

Aci K: Taky chodíme sem

do CÁ~írj )

4c7 L: Sem chodíte A na co chodíte sem?

W"4^ -fdub l'y*

Гч

К Já chodímjia zpév, na tanečRy, na balet, chodila jsem na kytaru, to už nechodím, na sólovej zpěv, taky
Ц

na malováni obrázku]jsou s_tím problémy

*

4 0 C L : A teď mi řekněte, kdybyste si mohla vybrat, chtéla byste žit sama, nebo s rodičema? S partnerem? Chtéla
byste mit partnera, chtéla byste mít Lukáše pořád?

JÍM,

AuAtLUCM+í - flOUIt

/ / с ? К Já mám Lukáše, ale nevím, jak to bude v budoucnu
4 f f L: Ale chtěla byste mit? Nebo takhle, vy jste zasnoubená,
<P) K: Jsme zasnoubení...
41c

L: A kdybyste třeba mohla, chtěla byste se vdát?

U'éU&A-J
/!</•/ K: No, ale svatba to jsou úřady . to já
M l L: Ale chtéla byste? No já vím, že to jsou úřady, ale chtéla byste?

i
/1*13 K: Chtěla, ale
/ / f y L: Já vlm že jsou s tím problémy Ale chtéla byste
/Jij

L: Řekněte mi, a jak moc je pro vás ten váš vztah s Lukášem dúležitej Je hodně dúležitej? Chcete ho mit?

/I1Ç Nebo je tak jako uprostřed a nechcete ho za každou cenu a
A,I? důležitý jiný véci jako třeba koníčky j o d i n a , nebo záUby..

г

'

-

—

T p

nebo není moc dúležitej a jsou pro vás
a

— = ř ^

t/Л

U

С ^ ^ у Л ' ^

-, frvb^
. e^Or.
i.b^. -fa
iĹ',\c.
J>CiM.
Hj>,(Q
h WiU'liíí

/flý' K: Jako jestli myslite děti, takTojäTiemúžu mit já beru totiž antikoncepci, prášky
L: Já rozumím. Ale chce mít ten vztah, chcete ho mit hodně anebo je vám jedno?
K : J â ChCi

'

n0

Ь-Cha НА " д ,tu létÁfi :

^

^

^

/ \ l \ L: A řekněte mi, jaký vlastně ten váš partner, ten Lukáš, když si ho představíte, jaký má vlastnosti dobrý pro
/f l i vás?
/foi, K: Že je(hodnej,' tak že ho mám teda ráda, že je(hodnej)že má bej teda věrnej, to je

j

/12'i L: Jakej by ještě mél bejt, třeba legrace
IJ2ÇK: Nopěžnej, srandbvníjje taky někdy, legrační
/ ] М , L: Měl by třeba vám dávat dárky?

'

^ h-pCí/W . Mt&kÚy
4v

_</£ f i j m Á i - t - * . - С
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tâi^sfÜbUtr&L

„J^^N
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