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Anotace 
Tato práce je zaměřena na sledování psychosociálních problémů při procesu 

osamostatňování adolescentů s tělesným postižením a to se zaměřením na proměnu vztahů 

k rodičům po nástupu adolescenta na týdenní pobyt na domov mládeže. Cílem je prokázat, 

že toto odtržení od rodiny usnadňuje proces autonomizace adolescenta a podporuje jeho 

zapojení a identifikaci s vrstevnickou skupinou. Práce vychází z vymezení základních 

pojmů jako autonomie, adolescence, rodina, s důrazem na popsání specifik adolescentů 

s tělesným postižením. Informuje také o základní ochranné legislativě, statistických 

údajích a službách v Jedličkově ústavu. Teoretický základ je podložen výsledky 

kvalitativního výzkumu - analýzou rozhovorů s adolescenty a s jejich rodiči, které ukazují, 

jak obě skupiny prožívají období emancipace, jak popisují jeho průběh, jeho důsledky na 

rodinné i vrstevnické vztahy, jak ovlivňuje jejich životní cíle a představy o budoucnosti. 

Abstract 
The thesis is focused on following psychosocial problems within the process of gaining 

independence in adolescents with physical disability, the main focus being the shift in 

relationship towards parents after the adolescent begins his/her weekly stays in a boarding 

house. The aim is to show that this separation from family facilitates the process of gaining 

independence of the adolescent and supports his/her participation in and identification with 

his/her peer-group. The thesis is based on defining fundamental terms as autonomy, 

adolescent, family with emphasis on describing the specifics of adolescents with physical 

disability. It also informs about the basic protective legislation, statistical data and services 

offered by Jedlička's istitute. The theoretical base is supported by the results of a 

qualitative research - analysis of interviews with adolescents and their parents, which 

show how these two groups perceive the period of emancipation, how they describe its 

course, its consequences on family and peer relationships, how it influences their life goals 

and views of future. 



Obsah 

Obsah 5 

Úvod 7 

1. Vymezení základních pojmů 8 

1.1 Autonomie 8 

1.2 Období adolescence 9 

1.2.1 Pohlavní dozrávání 11 

1.2.2 Vztahy v rodině 12 

1.2.3 Partnerské vztahy 13 

1.2.4 Vstup do práce 14 

1.3 Adolescence a tělesné postižení 14 

1.3.1 Z biologického hlediska 16 

1.3.2 Otázka sebepojetí, obraz sebe sama 17 

1.3.2.1 Pocit méněcennosti 18 

1.3.3 Pracovní a partnerské vztahy 19 

1.3.4 Volba povolání 19 

1.4 Specifika v adolescenci jedinců s DMO 20 

1.5 Specifika v adolescenci j edinců s progresivním svalovým onemocněním 21 

1.6 Specifika v adolescenci j edinců se získaným tělesným postižením 22 

1.7 Rodina, výchova 23 

1.7.1 Sourozenci 27 

1.8 Ústavní výchova a zařízení „internátního" typu 27 

1.8.1 Osamělost 30 

1.9 Statistické údaje 31 
1.10 Právní předpisy 33 

1.10.1 Úmluva o právech dítěte 33 

5 



1.10.2 Listina základních práv a svobod 34 

1.10.3 Všeobecná deklarace lidských práv a svobod 35 

1.10.4 Sociální charta 36 

1.10.5 Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním 

postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním 

postižením v Evropě 2006 - 2015 36 

1.11 Výchova v Jedličkově ústavu a školách 37 

2. Rozhovory 41 

2.1 Výzkumná data z rozhovorů s adolescenty 45 

2.2 Výzkumná data z rozhovorů s rodiči adolescentů 59 

2.3 Závěry rozhovorů 65 

Závěr 67 

Seznam literatury 68 

Přílohy 72 

6 



Úvod 

Proces osamostatňování u adolescentů je dlouhý a probíhá jen zřídka bez těžkostí a 

zásadních změn. Pro adolescenta s tělesným postižením je tento proces ještě 

komplikovanější, kdy samotné postižení je zatěžující a bývá spojeno s velmi úzkou vazbou 

na rodiče, s nadměrně ochraňující péčí, která znemožňuje přirozený průběh emancipace od 

rodičů. 

Radikální změny nastávají při nástupu adolescenta s tělesným postižením na školu 

s internátem, domovem mládeže, jiným pobytovým zařízením, které ho vytrhne 

z ochraňujícího rodinného prostředí a často poprvé vrhne do samostatného života. Na jedné 

straně to zcela jistě napomáhá procesu osamostatňování, ale mnoho odborných autorů se 

také domnívá, že je to stresují a traumatický zážitek. Je nástup do zařízení internátního 

typu pozitivním zásahem podporujícím samostatnost a schopnost adolescentů s tělesným 

postižením odpoutat se od rodičů, či je tomu na opak? Jakou roli při tom hraje rodina? Celá 

tato práce je hledáním odpovědi na tyto otázky. 

V práci se pokusím vysvětlit základní termíny, popsat a přiblížit období adolescence, 

vztahy v rodině, proces autonomizace, tj. jakési udělení samostatnosti, osamostatnění 

v průběhu dospívání a to vše v souvislosti s přítomností tělesného postižení. Praktickou 

část věnuji průzkumu psychosociálních problémů adolescentů s tělesným postižením se 

zvláštním zřetelem na sledování změn v jejich vztazích k rodičům. 
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1. Vymezení základních pojmů 

1.1 AUTONOMIE 

Tento termín dle Encyklopedického slovníku (1972) znamená: „právo určitého celku nebo 

i jednotlivce řešit samostatně otázky jeho specifického zájmu v mezích většího celku; 

psychologicky - označuje autonomie obvykle snahu o udržení integrity osobnosti, tendenci 

odolávat některým enkulturačním tlakům a zachovat určité, v minulosti osvědčené a 

navyklé formy chování." 

Dle Nového akademického slovníku cizích slov (2005) znamená slovo - autonomie -

formu určité nezávislosti, samostatnosti, samostatné rozhodování v rámci většího celku; 

termín - autonomní - má význam jako nezávislý; a pojem -autonomizace- vykládá jako 

udělení autonomie, samosprávy. 

Peterková (2008) uvádí, že společným tématem všech vývojových etap člověka (až do 

dospělosti) je osamostatňování. Tempo a průběh tohoto procesu jsou závislé na tom, zda 

převládá potřeba emancipace (osamostatnění) podporující vývoj, nebo potřeba jistoty, 

která vývoj brzdí. Autonomizaci (proces osamostatňování) popisuje v jednotlivých 

vývojových obdobích takto: 

V kojeneckém období, v prvním roce života, dochází k osamostatňování v úzké souvislosti 

s vývojem motoriky. Důležitým mezníkem je schopnost dítěte samostatně se pohybovat 

(sedět, lézt, chodit), pak se dítě dokáže přiblížit k tomu, co ho zajímá a jeho závislost na 

rodičích se v tomto směru snižuje. V batolecím období proces pokračuje odpoutáváním se 

od matky, dále tvorbou vlastní identity (dítě o sobě již nemluví ve třetí osobě, ale používá 

zájmeno „já"), obdobím prvního vzdoru, etapou „já sám", provázenou silnou potřebou být 

za své výkony oceněno. V předškolním období je projevem osamostatňování z vazby na 

rodičích zájem o kontakt s vrstevníky, míra úspěšnosti zapojení se do vrstevnické skupiny 

se stává součástí identity dítěte. V mladším školním věku se stále zeslabuje vliv autorit 

(rodičů, učitelů...) na myšlení dítěte, dítě se stává kritičtějším, má větší potřebu začlenit se 

do skupiny vrstevníků a ztotožnit se s ní. Identifikace se skupinou vrstevníků vyvrcholí 

v období pubescence, pubescent se začíná více spoléhat sám na sebe, hledá, kým je a bývá 

kritický i k sobě. V adolescenci se uvolňují vazby na rodinu, ale stále přetrvává potřeba 

někam patřit a potřeba opory, kterou hledá u vrstevnické skupiny, ale postupem času se od 

ní zralý jedinec odpoutává. Dalším signálem dospělosti a nezávislosti je nástup do 

zaměstnání, a s tím spojená ekonomická nezávislost, dále pak uzavření manželství (což 
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může být jen pokusem o osvobození se od rodiny, ale vede k úniku do jiné formy 

závislosti), založení vlastní rodiny či seberealizace v oblasti zájmů. 

Velmi významnému období v procesu autonomizace - batolecímu období, které Erikson 

(2002) nazývá obdobím autonomie se věnuje i Vágnerová (2005, s. 119) a uvádí, že 

vhodnější je označení autonomizace, protože jde o proces. „Batole usiluje o sebeprosazení, 

o potvrzení svých kompetencí, ale i o zjištění svých limitů. To je jeho vývojový úkol, který 

může být zablokován nejistotou, nedostatkem důvěry ve vlastní možnosti, ale i 

objektivními důvody, jako je např. nemoc či nevhodné výchovné vedení." 

Matějček (1989) také používá termín autonomie ve spojitosti se vstupem dítěte do 

batolecího období. Jako hlavní vývojový úkol vidí zdravé odpoutání dítěte z předchozí 

hluboké závislosti na mateřské osobě a zařazení do prvního společenského okruhu, jímž je 

rodina. Vytváří se ono vlastní „já" člověka, „které je spojnicí naší osobní historie i naší 

předjímané budoucnosti. Jsme na prahu psychologické autonomie každého jednotlivého 

člověka - autonomie, jež je předpokladem pozdějšího samostatného rozhodování, 

samostatného života." (Matějček, 1989, s. 105). K autonomii u mladistvých dále píše: 

„..jde totiž o to, aby získali určitou autonomii a přijali za ni odpovědnost. Jedno i druhé 

potřebuje ovšem vzdělávání, nácvik, trénink. Znamená to tedy, že tito mladí lidé musí mít 

příležitost, kdy se mohou o něco samostatně starat (a neměla by to být jenom škola) a kdy 

jim do toho druzí moc nemluví." (Matějček, 2005, s. 288) 

Langmeier, Krejčířová (2006, s. 152) také popisují proces autonomizace u mladistvých. „I 

když proces stálého osamostatňování a rozšiřování a rozrůzňování sociálních vztahů je 

základním pochodem, který začíná od útlého dětství a pokračuje i v dospělosti, přece jen je 

období dospívání v tomto směru klíčové a rozhodující pro uspokojivé převzetí pozdějších 

základních rolí manželských a rodičovských." 

1.2 OBDOBÍ ADOLESCENCE 

Názory autorů na to, kdy přesně adolescence začíná a končí, jsou různé, obecně lze říci, že 

začátek je individuální, podle rychlosti vývoje každého jedince. Někteří autoři vymezují 

adolescenci podle biologického hlediska - začátek vidí v období pohlavního zrání a konec 

v období dokončení tělesného růstu a plné reprodukční schopnosti. Obecně se všichni 

shodují, že jde o období mezi dětstvím a dospělostí, mezi dobou závislosti a nezávislosti, a 

že adolescence začíná v pubertě dramatickými biologickými změnami a končí obdobím 

zklidnění těsně před prahem dospělosti. Z právního hlediska je vstupní branou 

do dospělosti osmnáctý rok a dosažení plnoletosti. Vágnerová (2005, s. 325) na toto téma 
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píše: „plnoletost není chápána jen jako právní charakteristika, ale funguje zároveň jako 

jeden ze sociálních mezníků dospělosti. Podle současného práva získá osmnáctiletý člověk 

svobodu pro své rozhodování, může např. uzavřít manželství, ale je také plně zodpovědný 

za své jednání." 

Marhounová (1996) vysvětluje význam slova adolescence: jde o termín odvozený od 

slovesa „adolesco", znamenajícího dorůstat, dospívat, vyvíjet se, sílit, mohutnět. Latinský 

termín „adolescens" označuje člověka v poslední fázi vývoje mezi dětstvím a dospělostí. 

„Období adolescence je druhou fází relativně dlouhého časového úseku dospívání. Trvá 

přibližně od 15 do 20 let s určitou individuální variabilitou." (Vágnerová, 2000, s. 253) 

Langmeier, Krejčířová (2006) řadí období adolescence zhruba mezi 15. až 22. rok a uvádí, 

že běžně je tato věková skupina označována jako mladiství, dorost, teenagers. Tělesný růst 

není rovnoměrný, dítě je „samá noha a samá ruka", dělá dojem pohybové neobratnosti, 

jako by si nevědělo se svým tělem rady. Mluví se o „druhé proměně tělesné stavby", 

dochází k významné odlišnosti mezi tělesnou stavbou dívek a hochů (zaoblování postavy 

dívek, vyznačení svaloviny chlapců). 

Adolescence je obvykle definována jako vývojový přechod s významnými změnami jak 

v biologické, tak sociální sféře. Tyto přechody může člověk pojmout jako určitou výzvu a 

novou příležitost, mohou však být také vnímány jako komplikující a stresující události 

v životě (Macek, 1999). Gutvirth (1980) se zabývá hlediskem právním a společenským a 

uvádí, že jako adolescence čili pozdní dorostenectví se označuje doba po skončení povinné 

školní docházky, kdy dochází k určitému sociálnímu a právnímu předělu, kdy mohou 

osmnáctiletí o sobě samostatně rozhodovat a nabývají určitých práv a povinností. 

Erikson (2002) v kapitole „Osm věků člověka" má období adolescence spojeno s dvěma 

vývojovými fázemi - fází identity proti zmatení rolí a fází intimity proti izolaci: 

5. fáze identity proti zmatení rolí - od 12 do 19 let. Začíná mládí. Mládež, čelící 

fyziologické revoluci v sobě samé a před níž stojí konkrétní úkoly dospělosti, se nyní 

zabývá hlavně tím, jak vypadá v očích jiných lidí ve srovnání s tím, jak se sama cítí, a 

otázkou, jak propojit role a dovednosti pěstované dříve s prototypy současnosti. Ve svém 

hledání nového pocitu kontinuity a neměnnosti musí mladiství znovu vybojovat mnohé z 

bitev předchozích let. Začíná stadium „zamilovávání se", tato mladistvá láska je do značné 

míry pokusem definovat vlastní identitu projikováním obrazu vlastního difúzního ega do 

jiné osoby a snahou tento obraz tak reflektovat a postupně zjasnit. Mladí lidé se mohou 
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vyznačovat výraznou klanovou soudržností a krutostí ve svých snahách vytěsňovat 

všechny, kteří jsou „jiní". Přechodně si navzájem pomáhají zvládnout velkou část svého 

neklidu vytvářením různých part a stereotypizováním sebe samých, svých ideálů a svých 

nepřátel. 

6. fáze intimity proti izolaci - od 19 do 25 let. „Dospělý jedinec, který ukončil hledání 

identity a její zdůrazňování, se snaží a je ochoten spojit svou identitu s identitou ostatních. 

Jedinec musí čelit strachu ze ztráty ega v situacích, jež volají po sebeobětování: v solidaritě 

pevných partnerství, v orgasmech a sexuálním spojení, v pevném přátelství a fyzickém 

boji, nově zažité inspiraci zprostředkované učiteli a v intuici přicházejících ze samého 

středu vlastního já. Nebezpečím tohoto stádia je izolace, tedy snaha vyhýbat se kontaktům, 

které vedou k intimitě. 

Podle Macka (1999) začíná adolescence již o několik let dříve a člení ji na ranou, střední a 

pozdní: 

V časné adolescenci datované od 10 (11) do 13 let, dominují pubertální změny. Obecně lze 

říci, že všichni adolescenti v tomto období nastartují pohlavní dozrávání, většina ho 

v tomto období ukončí a u některých probíhá v podstatě při normálním vývoji do střední 

adolescence. 

Střední adolescence, datovaná od 14 do 16 let, je období, kdy je vlastní dospívání 

nejčastěji objektem úvah a hodnocení. V této době se adolescenti snaží výrazně odlišovat 

od svého okolí. V psychologickém slova smyslu je to období hledání identity, tj.vlastní 

jedinečnosti a autentičnosti. 

Pozdní adolescence, datovaná obvykle od 17 do 20 let (či později), je fáze, která nejvíce 

explicitně směřuje k dospělosti. Adolescent se zamýšlí nad svou osobní perspektivou, 

uvažuje o budoucích cílech a plánech, a to jak ve vztahu k profesi, tak v oblasti 

partnerských vztahů. 

1.2.1 POHLAVNÍ DOZRÁVÁNÍ 

Vstup do fáze adolescence je biologicky ohraničen pohlavním dozráváním, které je 

dovršeno plnou pohlavní zralostí, plnou reprodukční schopností - růst uteru je ukončen 

kolem 20 let, testes rostou ještě po 20. roce - a dokončením tělesného růstu, ovšem již 

pomalejším tempem (Langmeier, Krejčířová, 2006). „Nastávají změny v produkci žláz 

s vnitřní sekrecí, změny v tělesných proporcích způsobené překotným růstem i změny 
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v duševním životě." (Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1992, s. 105). Vágnerová (2005) 

ještě doplňuje, že všechny tyto změny se dějí nezávisle na vůli adolescenta. Ten je 

postaven do situace mnohonásobné postupné proměny a nejistoty, s níž se musí vyrovnat. 

A to i v oblasti emoční, kdy jde především o sebeakceptaci, přijetí své nové ještě nehotové, 

proměnlivé podoby. Langmeier, Krejčířová (2006, s. 142) dále podotýkají, že tělesné, 

psychické a sociální změny probíhají do jisté míry souběžně a navzájem závisle. „Změny 

spojené s pohlavním zráním mohou působit nejen přímým vlivem výrazným hormonálních 

pochodů na nervový systém, ale nepřímo tím, že mladistvý pozoruje změny na svém těle i 

změny v přístupu dospělých k němu a reaguje na to touhou po dospělejším postavení, ale i 

nejistotou, popř. úzkostí." 

1.2.2 VZTAHY V RODINĚ 

„Rodina poskytuje dítěti základní citovou jistotu, bezpečí při všech událostech, útočiště, 

k němuž se může uchýlit v situacích ohrožení a bolesti. Čím hlubší, jistější a méně 

konfliktní jsou vztahy, které dítě k rodičům navázalo, tím snáze probíhá i celý proces 

emancipace nutný pro osobní zrání." (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 153) 

„Období dospívání je obdobím ambivalentním, rodina je pro dospívajícího významná, ale 

často především tím, že se od ní potřebuje osamostatnit, psychicky uvolnit, hledat sám 

sebe, formulovat vlastní životní filozofii, hodnotové orientace, postoje, porozumět sobě, 

dokázat být samostatný, uplatnit se mimo rodinu. I v této době oddělování se od rodiny je 

význam rodiny velký a nezastupitelný." (Výrost; Slaměník 1998, s. 338) 

Macek (1999, s. 66) má stejný názor a uvádí: „Vztahy a vazby v původní rodině zůstávají 

vlivným faktorem socializace a individuace dospívajícího zpravidla po celé období 

adolescence." Dále pak uvádí, že dřívější psychoanalytický model dospívání jako období 

se zvýšenou konfliktností ve vztazích děti-rodiče, kdy se tento mezigenerační konflikt jevil 

jako předpoklad pro překonání závislosti na rodičích a získání pocitu vlastní autonomie, se 

v současnosti nepotvrzuje. 

Rodiče se musí přizpůsobit změnám, probíhajícím u jejich dítěte, což není vždy snadné, 

právě proto, že je na nich závislé, takže zdánlivě není důvodu ke změně postojů k němu. 

Zároveň však očekávají od dítěte, že se bude chovat na úrovni své vyspělosti, tedy 

odpovědně a téměř dospěle. Vytvoření nové rovnováhy ve vztazích je pro další vývoj 

dítěte důležité. (Vágnerová; Hadj Moussová; Štech, 1992). Vágnerová (2005) dále 

doplňuje, že proces separace ze závislosti na rodině má být na konci adolescence ukončen, 
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mělo by být dosaženo stabilizace vzájemných vztahů, akceptace osamostatnění adolescenta 

a zároveň uchování pozitivního vztahu s rodiči. 

O sociálních změnách v adolescenci píše i Matějček (2001, s. 123) : „Vztah v rodině se 

dále uvolnil a uvolňuje se i vázanost na skupinu vrstevníků ve prospěch přátelských vztahů 

mezi jednotlivci a zvláště ve prospěch intimnějších vztahů mezi chlapci a dívkami. 

Společensky to znamená období zvýšeného zájmu o všechny druhy společenských 

činností." 

Mladý člověk v adolescenci získává nové role, spojené s vyšší sociální prestiží. 

Emancipace z vázanosti na rodinu je obvykle dokončena, vztahy s rodiči se stabilizují a 

zklidňují. Vrstevníci jsou ještě významnější, než byli dříve. Partnerské vztahy tohoto 

období bývají mnohem zralejší. (Vágnerová, 2000). 

1.2.3 PARTNERSKÉ VZTAHY 

Kromě vyřešení vztahů ve vlastní rodině je adolescence i obdobím, kdy se tvoří první 

partnerské vztahy. „Adolescence a mladá dospělost - nalezení sebe sama, schopnost 

vytvořit partnerství a do vlastních životních perspektiv přijmout možnost žít ve dvou a 

vytvořit základ pro prokreační rodinu." (Výrost; Slaměník 1998, s. 338). Podobně se 

zmiňuje Kracík in Kábele (1993, s. 79): „Nalezení vlastní identity je jedním z hlavních 

vývojových jevů a výchovných úkolů adolescence. Spočívá v tom, že dospívající přijme 

svůj tělesný zjev a odpovídající mužskou a ženskou roli. To je velmi důležité pro 

schopnost vstoupit vhodným způsobem do partnerského vztahu, ve kterém je třeba nejen 

přijímat, ale také dávat." Matoušek (1999) uvádí, že psychologický výzkum přesvědčivě 

ukázal, že pro rozvinutí přiměřené, resp. ženské role jsou klíčové dvě zkušenosti: 

zkušenost rodičovského pečování a zkušenost flirtování a experimentování v pubertálním 

období. 

Langmeier, Krejčířová (2006) v období na přelomu pubescence a adolescence popisují 

skutečné vztahy chlapců a dívek, zprvu ještě nestálé a proměnlivé, prožívané jako „první 

lásky" a tuto fázi nazývají - heterosexuální fází polygamní. Ke konci adolescence nebo na 

prahu dospělosti pak dochází ve vztahu k druhému pohlaví k hlubšímu porozumění, 

hluboké vázanosti a oddanosti - etapě zamilovanosti. Ta za příznivých okolností vyústí 

v autentické erotické vztahy se záměrem trvalého manželského vztahu a založení vlastní 

rodiny. 
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„Starší adolescenti dozrávají k naplnění partnerského vztahu zahrnujícího i sexualitu. 

Potřeba partnera opačného pohlaví už není jen sekundárním projevem sociálního tlaku a 

úsilí uchovat si demonstrací takových kontaktů prestiž ve skupině. Stává se skutečnou 

potřebou, která má několik aspektů: psychický, sexuální a sociální." (Vágnerová, 2005, 

s. 382) 

1.2.4 VSTUP DO PRÁCE 

Dalším důležitým vývojovým úkolem v adolescenci je vstup do práce. Matějček (2001, s. 

123) uvádí, že v období věku mladistvého jde především o to, osvědčit se v práci a zapojit 

se do pracovního kolektivu: „Hodnota vyspělé motoriky, tělesné zdatnosti a spolu s nimi i 

tělesného zjevu je nyní na vrcholu." Stejně jako Matějček píše o věku mladistvém Kracík 

(1984, s. 10): „Tento věk představuje jisté uklidnění a vyrovnání, osobní zájmy a záliby i 

samotná osobnost se vyhraňují. Do soustavy hodnot vstupuje opět nový prvek: osvědčit se 

v práci a společenském -pracovním kolektivu." 

Langmeier, Krejčířová (2006, s. 159) zdůrazňují, při volbě povolání a hledání osobní 

významnosti a totožnosti, úlohu zájmových volnočasových aktivit. „Při volbě povolání jde 

o dva navzájem související aspekty - z hlediska jedince, aby si zvolil takové povolání, 

které by ho nejvíce uspokojovalo, ve které by nejlépe uplatnil své specifické schopnosti i 

osobní sklony a zájmy; z hlediska společnosti, aby byl získán pracovník, který by nejlépe 

přispíval k plnění společenských úkolů." 

Nástupu do zaměstnání se věnuje i Vágnerová (2005, s. 390): „značná část adolescentů 

ukončí období profesní přípravy a vymění roli studenta, resp. učně, za profesní roli 

spojenou s určitou sociální pozicí. Ekonomická soběstačnost, která z ní vyplývá, potvrzuje 

definitivní dosažení dospělosti. Mění se postoj rodičů, přiznávají dospívajícímu větší právo 

o sobě rozhodovat ve smyslu: Už si vyděláváš, tak si dělej, co chceš." 

1.3 ADOLESCENCE A TĚLESNÉ POSTIŽENÍ 

Hlavním znakem osob s tělesným postižením je celkové nebo částečné omezení hybnosti. 

Hybnost může být omezena prvotně - např. amputací, deformacemi, vývojovými vadami, 

obrnami apod. či druhotně - hybnost je omezena důsledky celkových chorob srdečních, 

revmatických, kostních apod. (Sovák, 1983). „Za tělesná postižení jsou považovány vady 

pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení a 

poškození nebo poruchy nervového ústrojí, pokud se projevují porušenou hybností." 

(Renotiérová, Ludíková a kol., 2006, s. 212) 
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V mezinárodní klasifikaci postižení WHO 1980 se nabízí pojmy impairment, disability a 

handicap. V překladu znamená impairment (česky vada nebo poškození) ztrátu nebo 

abnormalitu psychologických, fyziologických nebo anatomických struktur nebo funkcí. 

Pod pojmem disability se rozumí omezení, neschopnost nebo chybění (jako následek 

poškození) schopnosti provádět určitým způsobem aktivity, které se považují u lidí za 

normální. Za postižení (anglicky handicap) se považuje takové poškození nebo 

omezení/snížení výkonu, znevýhodnění, které brání určitému jedinci částečně nebo úplně 

splnit roli, která by mu příslušela vzhledem k jeho věku, pohlaví a socio-kulturním 

faktorům. (Vítková, 2006) 

Adolescent s tělesným postižením procházející pubertou a dospíváním, řeší běžné 

problémy a obtíže tohoto období a zároveň zcela specifické problémy související s jeho 

postižením. Vágnerová (2003) shrnuje základní problémy adolescentů s postižením takto: 

postižený dospívající si začne ve větší míře uvědomovat svoje omezení v různých 

oblastech, včetně začlenění do společnosti; dochází k emancipaci od rodiny, ale pro 

postiženého je hůře dosažitelná, jelikož nemá potřebné kompetence; proces hledání vlastní 

identity je pro postiženého v adolescenci také mnohem obtížnější, problémem je vytvoření 

skupinové identity jako přechodné varianty sebevymezení; budoucí volba profese jako 

součást osobní identity je omezená, představa dospívajících je neuskutečnitelná a realita 

neuspokojivá, „navíc bývají leckdy vzhledem k omezenější zkušenosti infantilnější, méně 

kritičtí a proto přenechávají rozhodování o vlastní budoucnosti rodičům." (Vágnerová, 

2003, s. 13) 

Nosek in Hájová (2007) popisuje, ve spojitosti se speciálně vzdělávacími potřebami, tři 

větší charakteristické podskupiny znevýhodněných s tělesným postižením, tento popis plně 

vystihuje problematiku adolescentů s tělesným postižením: 

1. skupina s lehčím postižením hybnosti (s monoparézami, lehčími formami DMO, 

skoliózami, s periferními obrnami po úrazech, s menšími růstovými odchylkami a funkčně 

nevýznamnými malformacemi), se zhoršenou orientací a lehce narušenou komunikační 

schopností. Tuto skupinu fyzická a vzhledová abnormalita neovlivňuje významným 

způsobem. Případná funkční porucha hybnosti sice vyžaduje léčebnou péči, ale neodsuzuje 

k závislosti na pomoci okolí, neblokuje většinu životních aktivit, nestěžuje interakci a 

komunikaci s okolím, nepůsobí stigma, dovoluje prožívat uspokojivou životní 

seberealizaci a umožňuje účastnit se běžných studijních aktivit bez úlev, průběh a 

podmínky studia jsou prakticky stejné jako u nepostižených studentů. 

15 



2. skupina lehčích i těžších postižení nosného a hybného ústrojí (kvadruparetické formy 

DMO, stavy po úrazech, tumorech a degenerativní onemocnění CNS) provázející změny 

percepce, reaktivity a koncentrace pozornosti, kolísání duševní výkonnosti. Je zde 

přítomna vysoká míra závislosti na rodičích a zůstává i v období osamostatňování, 

adolescentní vývoj je nevýrazný, někdy provázený krizemi a frustracemi. Jedinci v této 

skupině bývají členy stejné komunity podobně postižených a skrze ni posilují vlastní 

identitu. V rámci programu osobní samostatnosti a nezávislosti by měli být schopni 

mapovat a reálně hodnotit vlastní schopnosti a výkonnost a v obtížné situaci dokázat 

asertivně požádat o pomoc a podporu v okamžiku, kdy jsou hranice vlastních možností 

překročeny. Co se týče studia, tato skupina potřebuje systematickou podporu speciálních 

potřeb na počátku i v průběhu studia. 

3. skupina jedinců s progresivním nervosvalovým onemocněním, těžkými poruchami 

hybnosti na bázi DMO, s poúrazovými stavy, s kombinovaným hybným a smyslovým 

postižením, s rozsáhlým systémovým onemocněním kostí, po prodělaných polytraumatech, 

s benigními tumory s neurologickou symptomatikou aj. Tato skupina je podstatně omezena 

v životních aktivitách, dochází ke ztrátě sociálních kontaktů s běžnou vrstevnickou 

skupinou, je nutná osobní asistence a pomoc v běžných životních situacích, je trvale a 

výrazně vázána na rodiče a blízké pečující osoby. Studijní příležitosti a volný čas jsou 

omezovány nutností pravidelného léčení, rehabilitace, terapie i nutnosti dodržovat 

režimová opatření, předcházet náhlým příhodám (epileptickým a jiným záchvatům). 

1.3.1 Z BIOLOGICKÉHO HLEDISKA 

Gutvirth (1980, s. 86) popisuje období adolescence z hlediska biologického. Píše, že 

přestože dozrává nervová soustava a anatomický vývoj je téměř u konce, jsou zde značné 

individuální rozdíly a nelze na všechny jedince klást stejné měřítko. „U některých 

mladistvých přetrvává totiž labilita a rozkolísanost funkcí různých orgánových soustav čili 

doznívá teprve puberta, u druhých může být již vyrovnání a uklidnění." Machová (1985) 

řadí biologické změny v adolescenci shodně do období postpuberty. V této poslední fázi 

puberty se dokončuje vývoj pohlavních orgánů i sekundárních pohlavních znaků. Snižuje 

se hormonální hladina v krvi a posléze se ustaluje na hodnotách, které jsou charakteristické 

pro dospělost. Uzavírají se růstové štěrbiny a končí růst. 

Hadj Moussová in Vágnerová, Hadj Moussová, Štech (1992) uvádí, že je nástup změn 

v období dospívání u tělesně postižených odlišný - z důvodů zpoždění celkového 
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fyzického vývoje nastávají změny v řadě případů později, v jiných případech se vývojové 

změny nemusí dostavit vůbec či nastupují v jiném pořadí. V některých případech je naopak 

intelektový vývoj zrychlený a tím se ještě více zvýrazní rozdíl mezi fyzickým a duševním 

stavem. 

Četné nejistoty a obavy tohoto vývojového období mohou souviset s tělesným vývojem, 

s výraznými změnami v somatické oblasti. Tělesné proměny znamenají pro dospívajícího 

náročnou situaci z hlediska adaptace, kritika či negativní hodnocení sociálního okolí 

mohou mít negativní dopad na sebehodnocení dospívajícího. (Michalčáková, 2007) 

1.3.2 OTÁZKA SEBEPOJETÍ, OBRAZ SEBE SAMA 

Období adolescence je komplikujícím faktorem ve vývoji dítěte s tělesným postižením. 

V pubertě každý jedinec pochybuje o sobě samém, buduje si svou vlastní identitu, 

sebepojetí. Langmeier, Krejčířová (2006, s. 160) uvádí vedle emancipace od rodiny jako 

jeden z důležitých „vývojových úkolů" dospívání dosažení jasného a stabilního pocitu 

vlastní identity. - „Mladý člověk v tomto období hledá odpověď na řadu základních otázek 

- kým jsem a jaký jsem, kam patřím a kam směřuji, jaké hodnoty jsou v mém životě 

nejvýznamnější". 

„Osobní identita bývá považována za výsledek individuace, tedy procesu, ve kterém se 

jedinec stává sebou samým. Ukazatelem úspěšné individuace tělesně postiženého jedince 

není vysoké sebevědomí či úplná nezávislost na okolí a sociálních vztazích, nýbrž osobní 

autonomie, akční samostatnost, názorová, citová a hodnotová vyhraněnost." (Hájková, 

2007). 

„Postižení navíc působí jako velice přitěžující faktor. Postižený dospívající musí 

přehodnotit i svůj vztah k postižení, protože změněnou situací, vlastními změněnými 

hodnotami a potřebou vytyčit si nové životní perspektivy, dostává postižení nový význam. 

Fyzický vzhled je v tomto období velice důležitý pro budování sebevědomí." (Vágnerová; 

Hadj Moussová; Štech, 1992, s. 108). Kracík (1984, s. 21) ve vývoji osobnosti zdůrazňuje 

tělesné schéma - obraz vlastního těla a jeho vnitřní prožívání „Nejen vědomí jako vědění o 

sobě, nýbrž i sebevědomí ve smyslu důvěry a víry v sebe sama, pocit vlastní hodnoty tkví 

hluboko v těle („jaké tělo je a co dokáže vykonat")." 

Stejně tak Matějček (2001, s. 123) v období dospívání u mladistvých vyzdvihuje důležitost 

tělesné zdatnosti a píše: „...náhle získaný defekt je velmi vážnou záležitostí, zvláště když 

přináší trvalou invaliditu. Mladý člověk si zřetelně uvědomuje možné důsledky takového 
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postižení a ohrožen je nejenom právě vytvořený „ideál" budoucnosti, který v této době 

často bývá hnací silou celého jeho snažení, ale samotná stavba jeho osobnosti. Naproti 

tomu u defektů vrozených nebo časně získaných pozorujeme spíše již počátky vyrovnávání 

a uklidňování, zvláště tam, kde bylo výchovné vedení dobré." 

Hadj Moussová k tématu získaného postižení u dospívajících uvádí: „Vše, čeho si doposud 

dítě samo na sobě cenilo, co vyplňovalo jeho volný čas a tvořilo obsah jeho představ o 

vlastní budoucnosti, náhle mizí a dospívající zůstává v prázdnu, které musí znovu vyplnit, 

a to právě v období, kdy je nejvíce zranitelné." (Vágnerová; Hadj Moussová; Štech, 1992, 

s. 109) 

1.3.2.1 Pocit méněcennosti 

Tvorba sebepojetí bývá nejčastěji ohrožena pocity méněcennosti. Přítomnost postižení bez 

ohledu na jeho druh i závažnost zatěžuje mimořádně jedince i vzhledem k vytváření obrazu 

sebe sama, zasahuje do sebehodnocení a často vede ke vzniku neurotizujících pocitů 

méněcennosti. Snahy překonat tyto stavy mohou vést někdy k opačnému reagování - tj. ke 

zvýšenému sebehodnocení až sebepřeceňování, případně ke kladení přemrštěných cílů. 

(Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1992). 

Základními symptomy komplexu méněcennosti jsou: očekávání neúspěchu, 

hypersenzitivita vůči kritice, přecenění významu pochvaly a pochlebování, tendence 

k obviňování, stálé srovnávání s ostatními, špatné reagování na konkurenci a stranění se 

druhých, plachost, bojácnost. (Marhounová, 1996). Matějček (1989) popisuje pocit 

méněcenností jako tísnivý, nepříjemný prožitek zahanbení, závisti a lítosti, že ostatní jsou 

lepší a dokonalejší než my. Zároveň však zdůrazňuje, že pocit méněcennosti je začátek, 

impuls, podnět k dalšímu jednání, úsilí zdokonalit se, napravit své nedostatky, upravit 

nároky podle svých skutečných možností. Dále uvádí několik cest překonání pocitu 

méněcennosti jako je: náprava zásahem zvenčí, nebo cesta zvýšeného vlastního úsilí, či 

vyrovnání se s vlastními obtížemi a naučení se s nimi co nejlépe hospodařit, základ ale vidí 

v tom, aby samy rodiče byli se skutečností postižení jejich dítěte vyrovnáni. 

„Zvláště závažné jsou pocity méněcennosti vyplývající z pocitu „tělesné neschopnosti" 

realizovat v plné míře sexuální život. Schopnost lásky (milovat) se neuplatňuje jen 

v duchovní sféře, nýbrž požaduje také „jednající, pohybující tělo" a zde je pro tělesně 

postiženého zvláště náročná situace." (Kracík, 1984, s. 22) 
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1.3.3 PRACOVNÍ A PARTNERSKÉ VZTAHY 

V pozdějším období limituje postižení i realizaci pracovních a partnerských vztahů. Kracík 

in Kábele (1993) uvádí, že spokojenost v práci spolu s nalezením vhodného partnera 

znamená pro většinu lidí, tedy i postižených, základ životního štěstí. Přirozenou touhou 

většiny lidí je najít si partnera, založit rodinu apod. Hadj Moussová in Vágnerová; Hadj 

Moussová; Štech (1992) ještě doplňuje, že přestože jsou partnerské vztahy pro mladé 

postižené důkazem rovnocennosti a potvrzení vlastní hodnoty, bývají ve skutečnosti spíše 

útěkem před vlastní neschopností žít nezávisle a samostatně. Vágnerová (2005) popisuje 

milostné vztahy jako součást oblasti seberealizace takto: „Subjektivní problém může 

představovat zkušenost s opakovaným nezdarem, která mnohdy fixuje nevhodné strategie 

vztahového chování. Nepříznivá zkušenost posiluje nejistotu a pocity méněcennosti. 

Kompenzace může mít různý charakter, může jít o přesun do jiné oblast, např. výkonu." 

Vágnerová (2003, s. 13) dále uvádí, že k takové kompenzaci dochází obvykle až v období 

adolescence, kdy se mění postoj k vlastnímu postižení a tato změna se může projevit 

potřebou nějak vyniknout, vyrovnat se zdravým za každou cenu a potvrdit tak svou 

kvalitu: „může jít o snahu vyniknout v nějaké intelektuální aktivitě, dosáhnout úspěšnosti 

ve studiu nebo naopak, může se projevit tendencí užít všechno, co jenom lze a získat 

všechny dostupné zkušenosti." 

„Omezení pohybu je prožíváno nejen jako činitel umožňující zapojení do kolektivu, ale i 

jako činitel určující hodnotu jedince jako sexuálního partnera." (Kracík, 1984, s. 10). 

Kracík in Kábele (1993, s. 52) dále uvádí, že obtíže v partnerském a sexuálním životě 

tělesně postiženého člověka jsou zpravidla v tom, že „postižený člověk je omezován 

primárně v důsledku svého postižení, ale také sekundárně, negativním postojem nejbližšího 

společenského okolí k sexualitě postižených", a dále že „v otázce rozvíjení partnerských 

vztahů a sexuálního života postižených hraje dominantní roli především výchova, protože 

sexualita je součástí osobnosti člověka, prvkem společenského soužití obou pohlaví". 

1.3.4 VOLBA POVOLÁNÍ 

Otázka volby povolání je opět komplikována postižením. Především jsou reálně omezeny 

možnosti výběru budoucího povolání, a to z důvodů zdravotních, dostupnosti povolání či 

z důvodu samotné existence postižení. V otázce přípravy na povolání pak jde o zvenku 

administrativně přidělené typy profesionální přípravy a povolání, která jsou přístupná 

kterým postižením. A také o nerespektování faktu, že volby povolání závisí na osobních 
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zájmech, zkušenostech a charakteristikách jedince, že souvisí s rodinnými tradicemi a 

vzory dítěte. (Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1992, s. 110) 

1.4 SPECIFIKA V ADOLESCENCI JEDINCŮ S DMO 

Dětská mozková obrna je neprogresivní onemocnění, avšak s měnícími se projevy. 

Renotiérová (2006) uvádí, že jedinci s DMO mají nejen poruchu hybnosti, ale následky se 

projevují i v poruchách řeči, sníženými rozumovými schopnostmi, poruchami 

psychomotoriky, epileptickými záchvaty, pohybovou neobratností, neklidem, celkový 

vývoj hybnosti je výrazně opožděn aj. Vítková (2006) popisuje i další charakteristiky 

DMO jako neobratnost zejména v jemné motorice, nerovnoměrný vývoj, zvýšenou 

pohyblivost, nesoustředěnost, těkavost, nedokonalost vnímání a nedostatečnou 

představivost, překotné a impulzivní reakce, střídání nálad a výkyvy v duševní výkonnosti. 

Kraus (2005) poukazuje v období adolescence u jedinců s DMO na méně vhodné způsoby 

komunikace a nedostatečné komunikační prostředky a uvádí, že tyto problémy 

v komunikaci jsou mnohem problematičtější než hybné obtíže. Šáchová in Kraus (2005) 

uvádí, že u třech čtvrtin jedinců s DMO se sekundárně vyskytuje vývojová dysartrie různé 

závažnosti. Z psychologického hlediska je důležité, že jde o hůře srozumitelný projev, na 

nějž ostatní lidé reagují nepříznivě, špatná artikulace vede k estetickému znehodnocení 

řečového projevu a ovlivňuje celkový názor na takového mluvčího. To vede ke snížení 

motivace jedince s vývojovou dysartrií komunikovat, resp. užívat řeč. Objevují se 

negativní emoční reakce, např. úzkost a strach z nutnosti někde mluvit, což vede 

k negativnímu ovlivnění sebehodnocení, ke snížení sebedůvěry, životních aspirací a 

stimulaci různých obranných reakcí. (Vágnerová, 2003). 

Na komunikaci mají vliv i dyskinézy (mimovolní pohyby a záškuby), provázející DMO a 

vedoucí ke zhoršení srozumitelnosti řeči. „Zvláště citlivou psychologickou problematiku 

přináší toto postižení v těch případech, kdy je provázeno nepotlačitelnými pohyby 

v obličeji (grimasování), tito postižení mají zvláště sníženou komunikaci se zdravou 

populací." (Kracík, 1984, s. 32). Důsledky ztížené komunikace mohou způsobit problémy 

v sociálním uplatnění, v navazování vztahů, ve školním výkonu, v zapojení do vrstevnické 

skupiny, ztěžují možnosti pracovního uplatnění a to vše ovlivňuje další vývoj adolescenta 

s tělesným postižením, potažmo jeho schopnost osamostatnit se a zapojit se do společnosti. 

Schneiberg in Kraus (2005) ukazuje na příkladu jedince s DMO vznik handicapu. 

Organické postižení způsobené mikrotraumaty CNS vede ve svých důsledcích k různým 
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sociálním omezením. Ta však postihují nejen samotného jedince, který může trpět pocity 

méněcennosti, cítit se osamělý, segregovaný od společnosti, vrstevníků především, ale i 

jeho širší okolí. 

1.5 SPECIFIKA V ADOLESCENCI JEDINCŮ S PROGRESIVNÍM 

SVALOVÝM ONEMOCNĚNÍM 

Pohybové postižení v důsledku poruchy svalstva se projevují zhoršením funkcí svalové 

tkáně, způsobené poruchou nervosvalového přenosu - myasthenia gravis, spinální 

muskulární atrofie nebo dokonce úbytkem svalových tkání - svalové dystrofie 

Duchennova typu. (Vágnerová, 2003) 

Spinální muskulární atrofie (SMA) - je neuromuskulární onemocnění motorických 

buněk předních rohů míšních s následnou atrofií denervovaných svalů. Postihuje svaly 

ovládané vůlí, díky kterým je možné lezení, chůze, pohyb hlavy, krku, polykání. (Kraus, 

Šandera, 1964). Progrese onemocnění se projevuje zprvu větší únavou, postupně přechází 

v nemožnost pohybovat nohama, ruce později neunesou ani samy sebe, nakonec se celé 

tělo začne hroutit a obtížné je i prosté nadechnutí. Jako velký kontrast k tělesné schránce a 

neschopnosti pohybu je spontánnost, temperamentnost, inteligence a plná chuť do života. 

Je nutné jedincům s tímto postižením stále dodávat nové podněty, nové kontakty, umožnit 

jim zažívat co nejběžnější život, zažít si úspěchy, dočkat se ocenění, dostat co nejvíc 

svobody. „Jak nesmírně těžké musí být pro rodiče poskytovat svému dítěti plný a šťastný 

život a přitom vědět...." (Bartošová, 2008) 

Myopatie - progresivní svalová dystrofie vzniká na základě dědičných a metabolických 

poruch. Projevuje se postupným rozpadem svalových vláken, které se proměňují na 

bezcenné vazivo s nestejně velikou příměsí tuku. (Renotiérová, 2006) 

Vzhledem k tomu, že jde o progresivní onemocnění, bývá stav jedince s tímto postižením 

v období adolescence vážný. Prognóza je špatná, svalová slabost se zvyšuje, v pozdějších 

stádiích již není možná chůze, to vede k odkázání na vozík či lůžko a na trvalé ošetřování a 

pomoc při sebeobsluze, u svalových dystrofií se později projevuje i ochablost srdečního 

svalu a jiná závažná zhoršení. Tato celoživotní závislost na péči druhé osoby komplikuje a 

znemožňuje možnost osamostatnit se. „Pokud takový jedinec není schopen samostatné 

lokomoce a není soběstačný v oblasti sebeobsluhy (vázané na hybnost rukou), nelze 

uvažovat o úplném osamostatnění." (Vágnerová, 2003, s. 96). Kracík (1984, s. 16) uvádí, 

že postižení, která mají progresivní tendenci, přináší psychologicky velmi náročnou 

situaci. „Deprimující je zde především skutečnost, že postižený ví, že nějaké cizí síla řídí 
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jeho život a on je proti ní bezmocný." Nepříznivý zdravotní stav vyvolává deprese a 

úzkostné stavy spojené se sebepodceňováním. Renotiérová (2006, s. 218) podotýká, že 

oslabené svalové skupiny musí být trvale posilovány cvičením a : „I u těžkých postižení je 

důležité pacienta zaměstnávat. Přestože toto onemocnění mívá špatnou prognózu, je 

potřebné využívat jakékoliv činnosti těchto jedinců, která má vždy psychorehabilitační 

význam." 

Myossitis ossificans progressiva je vzácní hereditární onemocnění projevující se 

rozsáhlou osifikací vaziva svalů a šlach v různých lokalizacích na těle. Převážně začíná v 

oblasti svalů a vazů páteře, bederní krajiny a pánve. Jde o progresivní onemocnění 

postupně vedoucí ke zkostnatění větší části svalů. V období adolescence jsou patrny 

rozsáhlé osifikace a deformity. Nemožnost pohybu, tělesné deformace mají vliv na přijetí 

jednice s tito postižením do společnosti a na jeho samostatnost. „Jednou vzniklá osifikace 

je trvalá. Kostní hmota postupně znehybní některé klouby a objevují se kontraktury či 

deformity, zejména na krku a ramenou." (Rovenský, 2006). Jen svalstvo srdce, bránice, 

jazyka, svěrače a některé jiné svaly zůstávají ušetřeny. Kostra nemocného vyhlíží 

podivuhodně; kosti porostlé jsou dlouhými trny. Za života jeví se nemoc zkřivením páteře 

a přibývající nehybností těla. (Ottova encyklopedie všeobecných vědomostí, 1996-2008) 

„Viditelná tělesná deformace má vždy nějaký, obvykle negativní, sociální význam. 

Handicap v oblasti tělesného vzhledu ovlivňuje celkové sebehodnocení takto postiženého 

člověka, někdy v ještě větší míře, než kdyby šlo jen o postižení pohybových funkcí." 

(Vágnerová, 2003, s. 93) 

1.6 SPECIFIKA V ADOLESCENCI JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM 

TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 

Příčinami získaných tělesných postižení mohou být deformace- páteře, různé typy úrazů -

úrazová onemocnění mozku a míchy, poškození periferních nervů, amputace a řada 

nemocí - revmatická onemocnění, infekční nemoci apod. (Renotiérová, Ludíková, 2006). 

Kracík (1984) uvádí, že získané postižení vždy přináší změnu životní situace, silný šok pro 

samotného jedince i pro jeho nejbližší sociální okolí. Prvním úkolem je vyrovnání se 

s touto změnou, což v každém případě probíhá jiným způsobem i v jiném časovém 

rozmezí. Matějček (2001) také upozorňuje na individuální přizpůsobování se postižení a 

dále uvádí, že náhle získaná postižení zbavují člověka možnosti normálního styku s okolím 

a izolují ho od společnosti. Hadj Moussová popisuje případ získaného postižení v období 

dospívání jako velmi specifický problém z hlediska vývoje osobnosti. Již vybudované 
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sociální přijetí, základy představ o sobě, o svém budoucím vývoji, o svých možnostech se 

náhle radikálně mění a mizí. (Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1992). Získané postižení 

zasáhne i do emancipačního vývoje, deformuje ho nebo jej přinejmenším zpomaluje, 

rodiče se vrátí k pečovatelskému postoji a adolescent je vmanipulován zpět do role malého 

dítěte. Na druhou stranu však v tomto období adolescentovi zůstává většina již 

vytvořených vztahů se zdravou společností i schopnost tyto vztahy navazovat, většina 

zkušeností, pocit vlastní normality, a pokud se člověk stačil osamostatnit, tato zkušenost 

mu rovněž zůstává. Adolescent se získaným postižení musí najít nový smysl života, 

obnovit vlastní identitu, sebedůvěru, v čemž mu pomáhá sociální i emoční zázemí a 

podpora blízkých lidí. Pokud člověk nový handicap nezpracuje a nenahlédne jako výzvu, 

může svému trápení podlehnout a jeho osobnost se mění k horšímu (Vágnerová, 1999). 

1.7 RODINA, VÝCHOVA 

Prvním a nejdůležitějším životním prostředím dítěte je rodina. V rodině se formují 

základní postoje a vztahy dítěte k životu a jeho problémům (Matějček, 2001). Vztah 

s rodiči (na začátku vývoje hlavně s matkou) je základním sociálním vztahem, který 

vytváří předpoklad vývoje osobnosti dítěte, dle kvality a charakteristik těchto prvních 

sociálních zkušeností můžeme vidět základ budoucího více či méně úspěšného vývoje 

dítěte. Rodiče svým působením ovlivňují rytmus, tempo a ladění celého dalšího vývoje. 

(Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1992) 

Schneiberg in Kraus (2005) se zabývá vlivem postižení dítěte na rodinu a píše o změně 

životní perspektivy celé rodiny od základu. Postižení dítěte znamená pro rodinu velkou 

emoční zátěž, velké časové i fyzické nároky na výchovu. Poznamenává také, že tato 

psychická zátěž vede mnohdy k rozpadu rodiny, kdy matka se upíná na péči o dítě a otec 

opouští rodinu. Kuja in Renotiérová, Ludíková (2006) vyzdvihuje i způsob, jakým je 

odborníky rodičům sdělena zpráva o postižení dítěte a píše, že tento způsob může být 

určujícím faktorem postojů rodičů k dítěti a jeho budoucnosti. Tato informace rodičům by 

měla přijít co nejdříve, odborníci by tuto situaci měly profesionálně zvládnout a první 

rozhovor by měl stavět dítě do pozitivního a pravdivého světla a posílit v rodičích názor, že 

budou schopni novou situace zvládnout. 

Vágnerová in Vágnerová, Hadj Moussová, Štech (1992, s. 106) popisuje reakce rodičů po 

narození dítěte s postižením se svými typickými projevy a dělí je do několika fází: 
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1. fáze šoku a popření - na těžkou, nepřijatelnou skutečnost, že dítě je trvale postižené, 

reagují rodiče šokem, tuto stresovou situaci nelze v této době přijmout a dochází 

k jejímu popření. 

2. postupná akceptace reality, vyrovnávání se s problémem - je umožněna získáním 

většího množství informací, pochopením charakteru postižení dítěte a možností jeho 

dalšího rozvoje. Úroveň vyrovnávání se s touto situací závisí na zralosti osobnosti 

rodičů, na jejich životních zkušenostech. Někdy dojde k částečnému přijetí nebo 

k žádnému. Pak dochází ke vzniku nejrůznějších psychických obran: 

• útok, boj - většinou se zdravotnickým či pedagogickým personálem, s někým, kdo 

je označen za viníka; může mít formu hledání jednoznačného pozitivního efektu 

(léčitele, lékaře, nadměrné cvičení, rehabilitace či jiná stimulace) 

• únik ze situace - krajním řešením je odložení dítěte do péče někoho jiného či 

odchod z rodiny, nebo namlouvání si, že se dítě bude nakonec vyvíjet normálně, že 

se uzdraví 

• racionalizace - výklad situace přijatelnějším způsobem, i když ne zcela přesně 

• únik do fantazie; dále substituce 

• rezignace - vzdání se svých cílů, pocit, že „nelze nic dělat", doprovázený 

depresemi či apatií 

• obrana regresí - obyčejně tendence najít si nějakou autoritu, která přejímá 

zodpovědnost např. lékař, léčitel, pedagog, církev 

• únik do izolace - distancování se od vnějšího světa, rodiče se uzavírají ve svém 

domově a s dítětem vůbec nikam nevycházejí 

3. realistický postoj k dané situaci - ve většině případů k němu nakonec rodiče dojdou -

rodina akceptuje dítě takové, jaké je a jsou ochotni ho rozvíjet v mezích jeho možností; 

v některých případech dojde k zafixování některé neadekvátní varianty (nepřiměřeně 

náročné výchovné postoje, hyperprotektivní, omezující postoje apod.) 

Matějček (2001) uvádí, že cesta k tomuto základnímu pochopení nebývá pro rodiče 

jednoduchá. Nezáleží totiž jen na rozsahu a trvalosti vady, kterou si dítě nese do života a 

píše: „Jsme často svědky, jak obdivuhodně dobře se některá rodiny vyrovná i s těžkým 

defektem svého dítěte - a naopak, jak jiná rodina nedovede přijmout ani zcela nepatrnou 

vývojovou vadu. Záleží tu na celkovém povahovém utváření rodičů, na dosavadním 

systému jejich hodnot i na dosavadních životních zkušenostech." 
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Obecně se dá říci, že ke zdravému a harmonickému vývoji dítěte pomáhá také výchovný 

styl. Dle Michalčákové (2007) takový výchovný styl přináší dítěti pocit bezpodmínečného 

citového přijetí, akceptuje jeho jedinečnou osobnost, vyznačuje se tolerancí, trpělivostí a 

otevřeností, avšak zároveň dítěti formuluje jasné a srozumitelné hranice a pravidla, jež 

slouží k snadnější orientaci ve světě a získání pocitu jistoty. „Ve výchovném postoji a 

následném výchovném chování rodiče se zrcadlí celý jeho dosavadní osobnostní vývoj. 

Působí zde temperamentové a osobnostní charakteristiky, vlastní zkušenosti z dětství, 

vztah k rodičům a ostatním vychovatelům, inteligence, vzdělání, psychosociální a citový 

vývoj, uznávaný hodnotový systém atd." (Michalčáková, 2007, s. 64). 

Možný (2006) mluví o rodině v ještě obecnější rovině a popisuje dvojí koncepci a praxi 

rodičovské autonomie (tzn. autonomního výkonu povinností a práv rodičů): tradiční a 

liberální. „Tradiční koncepce dává rodičům právo a povinnost přenášet na dítě jejich 

hodnotový systém a představu o dobrém životě. Mohou proto volit prostředky, které sami 

považují za nejlepší, a mohou i omezovat možnost dítěte seznámit se s těmi postoji a 

hodnotami společnosti, jež sami neschvalují. Liberální koncepce naopak předpokládá, že 

rodiče nebudou pokud možno vůbec nijak ovlivňovat dítě ve volbě hodnot a při vytváření 

představy dobrého života. Nechávají na něm, ať si samo vybere, co bude pro jeho život 

podle jeho názoru nejlepší; pokud mají o něco usilovat, pak jen o ochranu dítěte před vlivy, 

které by mu volný výběr omezovaly." (Možný, 2006, s. 154) 

Matějček (2001) uvádí konkrétních 5 nevhodných výchovných postojů, které jsou ve 

vztahu k postiženým nejen častější, ale i výchovně nebezpečnější: 

- Výchova příliš úzkostná - Rodiče na dítěti až nezdravě lpí, a to ze strachu, aby si 

neublížilo. Příliš je ochraňují, brání mu v činnostech, které se jim zdají „nebezpečné, 

omezují dítě v jeho iniciativě a koneckonců i v jeho sociálním vyspívání. 

„Tento způsob výchovy - nadměrně starostlivý a také tak často označovaný - vyvolává 

v pozdějším věku závažné problémy v samostatném rozhodování tělesně a zdravotně 

postiženého dítěte." (Kracík in Kábele, 1993, s. 53) 

- Výchova rozmazlující - Rodiče rovněž na dítěti až nezdravě citově lpí, zbožňují je, 

oceňují každý jeho přirozený projev a každý vývojový pokrok. Ze strachu, aby se mu 

neublížilo, snaží se udržet si je pro sebe, malým, citově závislým. Brání mu 

ve společenském osamostatňování. Podřizují se jeho přáním a náladám, posluhují mu. 

Je přirozené, že brzy ztrácejí u dítěte autoritu, následkem čehož mu nemohou 
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poskytnout ani dosti jistoty a sebedůvěry, kterou by pak mohlo uplatnit v práci na 

nápravě svého postižení. 

Příliš ochraňující a hyperprotektivní výchova dítě zbavuje možnosti učit se a získávat 

zkušenosti a kompetence při řešení přirozených nároků všedního života. "Je to výchova, 

která dítě spoutává a navozuje blízkost, jež bere možnost přiměřené volnosti a 

spontánnosti." (Michalčáková, 2007, s. 66) 

- Výchova perfekcionistická, tj. s přepjatou snahou po dokonalosti. Rodiče se snaží, 

aby dítě bylo veš všem první, aby mělo úspěch, bez ohledu na jeho reálné možnosti. V 

případě postiženého dítěte neúměrně přepínají své nároky, ženou dítě do 

nepřiměřených výkonů i do nepřiměřené soutěže s ostatními. Soustavným 

přetěžováním je dítě neurotizováno a doháněno k různým obranným postojům, které 

jsou pak velmi vážnou překážkou pro zdravé utváření jeho osobnosti. 

- Výchova protekční. Rodiče se snaží, aby dítě dosáhlo těch hodnot, které jsou 

pokládány za zvlášť „významné" a „výhodné" pro další život. Dítěti ve všem pomáhají, 

pracují z ně, všechno mu sami zařizují a vyřizují, připravují mu cesty i cestičky, jak se 

dostat kupředu a vyhnout se nepříjemnostem. Pro své postižené dítě vyžadují až 

přepjaté ohledy a úlevy. Jeho obtíže a nedostatky podle potřeby buď zveličují, nebo 

zastírají, jen aby dosáhli svého cíle. Nedovolují tak dítěti povahově vyspět, 

osamostatnit se. Navíc je uvádějí do nepříjemných společenských situací a vzbuzují 

proti němu v okolí spíše nedůvěru a odpor. 

- Výchova zavrhující. Setkáváme se s ní spíše v různých skrytých než zjevných 

formách. Dochází k ní nejspíše tam, kde dítě svým postižením vzbuzuje neustále ve 

svých vychovatelích představu neštěstí. (Matějček, 2001). Kollárová in Kábele (1993, 

s. 55) označuje tuto výchovu také jako zanedbávající a charakterizuje ji tím, že rodina 

ignoruje potřeby dítěte s postižením a nevěnuje mu patřičnou péči a odpovědnost za 

léčebnou a výchovnou péči přenáší na různé instituce. 

Emancipace každého dospívajícího probíhá v oblasti vlastních postojů a hledání 

nezávislosti, i přestože je stále ekonomicky a sociálně závislý na rodičích. U adolescenta 

s tělesným postižením vstupuje do hry jeho případná reálná závislost na rodičích, na 

pomoci z okolí, kdy velmi záleží na stupni schopnosti postarat se o sebe. „Rodiče navíc 

mohou vědomě či nevědomě posilovat závislost dítěte na nich, protože se tím oddaluje 

riziko odchodu dítěte z rodiny a tím se prodlužuje, alespoň v určitých ohledech, relativně 

vyrovnané období vztahu mezi nimi a dítětem." (Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1992, 
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s. 106). Langmeier, Krejčířová (2006) popisují obtíže vznikající tam, kde se nepodaří 

dospívajícímu uvolnit z přílišné závislosti na rodičích a přemístit zčásti své vazby na 

vrstevníky. Může u nich dojít k nepochopitelné nenávisti a pohrdání rodiči provázenými 

prudkými afekty, další možností je, že dospívající v obavě ze ztráty rodičovské lásky 

pasivně odmítá nové vztahy a regreduje na dřívější stupeň infantilní závislosti. Někteří se 

uzavírají do svého vlastního nitra, do denního snění, do fantazií svého budoucího 

(nereálného) vyniknutí nebo si libují v pocitech ublíženosti a utrpení. 

1.7.1 SOUROZENCI 

Tomuto tématu se podrobně věnuje Vágnerová (1999, s. 106). „Sourozenec je stabilní 

součástí života dítěte. Sdílí s ním značnou část zkušeností a nelze od něj odejít, je nutno 

s ním žít". V rodině, kde má jedno z dětí postižení se přirozeně objevuje rozdílný přístup 

ke každému z nich. Dítě s postižením bývá privilegováno, stává se díky postižení něčím 

výjimečné, jeho projevy jsou tolerovány a zdravému sourozenci může tato podvojnost 

připadat nespravedlivá. „Sourozenci bývají soupeři i spojenci, ale postižené dítě nemůže 

být soupeřem, protože tomu neodpovídají jeho kompetence". Zdravý sourozenec postupně 

přijímá dominantně-ochranitelskou roli, nemůže se k sourozenci s postižením chovat jako 

ke kterémukoliv jinému, zdravému dítěti a to ve svém důsledku způsobuje, že ho zdravý 

sourozenec nepovažuje za zcela rovnocenného. Mnohdy je změna postojů a chování 

zdravého sourozence změnou pozitivní, je např. tolerantnější k lidské rozmanitosti, 

citlivější k potřebám jiných, více empatický. Někdy mohou být postoje a očekávání rodičů 

ve vztahu ke zdravým potomkům extrémní: zdravý sourozenec je odsunut do pozadí jejich 

zájmů, trpí pocitem vlastní bezvýznamnosti a nejistoty, což stimuluje jeho obranné 

mechanismy (např. snahu upoutat na sebe pozornost svým chováním); druhým extrémem 

je koncentrace zájmu na zdravé dítě, jako prostředek kompenzace neuspokojení, které 

rodičům přináší potomek s postižením. Závěrem Vágnerová (1999, s. 108) uvádí, že 

„záleží na tom, jak rodina přijme postižené dítě a co bude jeho existence pro rodinný život 

znamenat. Z tohoto postoje bude vyplývat, jako komplementární reakce, i vztah k dalším, 

zdravým dětem." 

1.8 ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A ZAŘÍZENÍ „INTERNÁTNÍHO" TYPU 

Většina autorů popisuje různá rizika nástupu dítěte s postižením do internátního či 

ústavního zařízení již ve školním věku. Dle mého názoru jsou některá rizika stejná i 

v adolescenci, záleží na stupni závažnosti postižení, na druhu pobytu mimo rodinu 
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(celoroční, týdenní apod.), schopnosti adaptovat se na nové prostředí a stupni 

samostatnosti, emancipace od rodičů. Někdy může takovéto přerušení každodenního 

kontaktu s rodinou pomoci urychlit přirozený proces osamostatňování. 

Nástup do internátní školy je radikální změnou života, náhlé vytržení z rodinných vazeb, 

přerušení společného života, navíc je život v internátních zařízeních organizován zvnějšku, 

takže možnosti kontaktů mezi dospívajícími podléhají vnějším pravidlům. Speciální škola 

symbolizuje odlišnost, kterou jedinec s postižením poprvé zásadnějším způsobem zahrnuje 

do vlastní identity. Skupiny stejně postižených žáků jsou vytvořeny vnějšími okolnostmi, 

tzn., že volný výběr vrstevníků, kteří by uspokojovali potřeby sociálních kontaktů 

dospívajícího, nezávisí na jeho vlastním rozhodnutí (Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 

1992). Sovák (1983, s. 28) uvádí dva základní předpoklady, které musí být splněny 

v případech, kdy se speciálně výchovná péče z různých důvodů nedá řešit jinak než 

pobytem v internátu: 

1. internát má vytvářet obdobu rodinného prostředí, zvláště v navazování emocionálních 

vazeb, v prožívání volného času, v možnosti realizovat své vlastní záliby a mít také 

někde svůj soukromý koutek a 

2. dítě má být pedagogicky připraveno tak, aby se na pobyt v internátním zařízení těšilo, 

aby příchod do internátu byl pro dítě příjemným zážitkem a nikoli otřesným duševním 

úrazem z náhlého a nečekaného odloučení od rodiny. 

Kracík (1984) se věnuje ústavní výchově a uvádí, že ani kvalitní ústavní výchova nemůže 

v plné míře nahradit výchovu v rodině, dětem dlouhodobě umístěným v ústavní péči chybí 

životně důležité zážitky z rodiny, z manželství rodičů, chybí matka jako zdroj 

emocionálních podnětů i otec jako výchovná autorita, chybí i sociální vztahy se 

sourozenci. 

V některých rodinách stále panuje předsudek a obava, že pokud se rozhodnou pro ústavní 

pobyt svého dítěte, budou odsuzováni a podezíráni příbuznými, přáteli, sousedy, že se 

zbavují svého postiženého dítěte a nechtějí se mu doma věnovat. (Kraus, Šancera, 1964) 

„Vztah k rodičům se vyvíjí odlišně u dětí, které odchází z domova v útlém věku do 

specializovaných zařízení internátního typu. Jejich vztah k rodičům je méně úzký, protože 

v předchozích obdobích muselo žít bez nich. Změny nastávající v období dospívání nejsou 

už zdaleka tak dramatické. Často se rodinné vztahy uspořádají v průběhu doby tak, že 

nepřítomné dítě ztrácí v rodině reálně své místo, protože rodiče i další členové rodiny si 

museli zvyknout žít bez něj. Vztah dítěte k rodičům je tak předčasně přerušen, což může 
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mít i následný vliv na celkový průběh puberty a dospívání." (Vágnerová, Hadj Moussová, 

Štech, 1992, s. 106) 

Kraus (2005, s. 267) se také vyjadřuje k vzdělávání dětí s tělesným postižením ve 

specializovaných zařízeních. Tato cesta je podle něj pozitivní z hlediska přístupu ke 

vzdělání, na druhé straně omezuje a komplikuje sociální vazby. „V tomto případě se 

setkávají postižené děti s dětmi se stejným osudem, dokonce se stejnou diagnózou, odkládá 

to integraci na jakousi pozdější dobu, omezuje to výběr sociálních kontaktů. V neposlední 

řadě to narušuje základní sociální vazby v rodině. Dítě musí zpravidla předčasně opustit 

rodinu do internátního zařízení. Tato ztráta denního pravidelného kontaktu s rodinou sice 

vede k určité brzké samostatnosti, avšak přináší dítěti mnoho dalších problémů v oblasti 

citové a psychické. To může vyústit v nejistotu, v depresi." 

Vágnerová, Hadj Moussová, Štech (1992) uvádí, že postižení, kteří prožili většinu 

dospívání ve specializovaných zařízeních, jsou jen velmi málo připravovány na kontakty 

s lidmi, kteří neznají problémy postižených jedinců a kteří se obvykle o ně nezajímají. A to 

protože v těchto zařízeních žijí stejně postižení lidé a odborníci, kteří znají velmi dobře 

problematiku postižení. Na druhou stranu uvádí, že se v tomto klimatu může dítě 

překonávat přímé následky postižení, má možnost rozvíjet kompenzační dovednosti a 

přiměřeným způsobem nabývat znalosti. Setkávat s problémy se mohou ale i postižení 

žijící mimo specializovaná zařízení a to pokud jejich rodina vytváří kolem nich ochranné 

klima, návyk na to, že všechny překážky a problémy řeší rodiče. Vágnerová (2003) se 

zaměřuje na vytvoření skupinové identity ve skupině podobně postižených vrstevníků - ve 

speciálních školách si jsou všichni rovni, každý má nějaký handicap a vzhledem 

k proměnám dospívání jsou postižení v tomto období více zranitelní a nemusí se vždy tak 

snadno vyrovnávat s necitlivými reakcemi zdravých lidí; na druhou stranu se vytváří 

základ sociálně izolované minority, jejíž členové se přátelí a navazují partnerské vztahy 

převážně mezi sebou. 

Matoušek (1999) popisuje funkce ústavů v obecné rodině. Ústav je vždycky pokusem o 

umělý domov, asyl, má být sférou jistoty. Stejně jako rodiny a státy, udržují ústavy svůj 

vnitřní řád soubory pozitivních a negativních sankcí. V ústavech existuje hierarchie 

společenských pozic, vůči vnějšímu světu jsou více či méně uzavřené, mezi klienty a 

zaměstnanci existuje hranice, jejíž obdobou je mezigenerační hranice rodinná. 

Profesionální pracovníci pracují s velkým osobním nasazením; v ústavech je přátelská, 

vstřícná atmosféra. Profesionál má možnost chovat se vůči klientovi velmi spontánně, aniž 
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překročí meze profesionality. Uvádí také možná rizika ústavní péče jako ztrátu soukromí, 

uzavřenost do homogenních kolektivů, hospitalismus, šikanování apod. 

Matoušek se dále vyjadřuje i k rušení některých ústavů v rámci deinstitucionalizační 

doktríny: „Je nutné počítat s tím, že moderní rodina je stále méně ochotna pečovat o své 

handicapované členy a moderní společnost je stále náročnější, pokud jde o vzdělání, 

pracovní výkon a sociální chování. Lidí, kteří jsou v nějakém ohledu nedostačiví, proto 

přibývá a ubývá tradičních zdrojů společenské opory. Ústavy by neměly šmahem zanikat; i 

na ně budou kladeny vyšší požadavky. Smysl budou mít jen ústavy odvozující svůj režim 

z individuálních potřeb klienta a pouze v minimální nutné míře vůči němu uplatňující 

omezení." (Matoušek, 1999, s. 23) 

1.8.1 OSAMĚLOST 

V návaznosti na adolescenci a pobyt v ústavních, internátních a jiných pobytových 

zařízeních je třeba zmínit termín osamělost. 

Adolescence neprobíhá vždy bez komplikací. „Čím více mladý člověk dospívá, tím se 

zmenšuje jeho závislost na rodičích a rodině. U adolescentů vzniká často pocit společenské 

osamělosti a potřeba vlastní seberealizace" (Gutvirth, 1980, s. 89). Výrost (2001) na 

základě Maslowovi hierarchie potřeb uvádí, že při nenaplnění vyšších potřeb, jako jsou 

smysluplné a hluboké vztahy s blízkými lidmi, může dojít k osamělosti. Pokud hovoří o 

osamělosti, nemluví o samotě. Osamělost je subjektivní stav a týká se našeho vnímání 

sociálních interakcí a jejich vlastností. Weiss in Výrost (2001) dělí osamělost na 

emocionální, jež je zapříčiněná chyběním blízkého, důvěrného vztahu s jednou konkrétní 

osobou, a na sociální osamělost, která je výsledkem absence přátel a známých, resp. 

nedostatkem takových sociálních vazeb, v kterých jsou aktivity a zájmy sdílené. 

V souvislosti s adolescenty dále Výrost (2001) uvádí termín „stav osamělosti", což je 

zážitek, který je časově ohraničený a spjaty s dramatickými a výraznými změnami v životě 

(například studenti často prožívají stavy osamělosti, když přicházejí na internáty a 

opouštějí domácí prostředí). Osamělí lidé jsou v jakémsi bludném kruhu svých problémů, 

nedaří se jim utvářet přátelství, protože do interpersonálních vztahů vstupují s negativními 

očekáváními a s málo rozvinutými sociálními schopnostmi. Interakce s okolím pro ně není 

zdrojem potěšení, ale naopak je příčinou různých nepříjemností, výsledkem toho je 

problematické utváření optimálních sociálních vztahů a uzavírání se v osamělosti. 
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1.9 STATISTICKÉ ÚDAJE 

V roce 2007 provedl Český statistický úřad unikátní výběrové šetření zaměřené na získání 

informací o osobách se zdravotním postižením. Toto šetření vychází z metodického 

manuálů vydaného OSN a je založeno na náhodném výběru respondentů (lékařů) a 

zdravotně postižených osob (jejich pacientů) ze základního souboru a pokrývá všechny 

osoby se zdravotním postižením (včetně těch, které jsou v ústavních zařízeních). 

Některé zkoumané údaje byly dávány do souvislostí podle věku, pohlaví, druhu, míry a 

závažnosti, příčiny, délky zdravotního postižení, míry omezení v různých oblastech, míry 

soběstačnosti, podle toho, kdo zajišťuje pomoc, podle typu bydlení apod. Šetření poskytuje 

zajímavé údaje i k období adolescence, které je zahrnuto ve zkoumané věkové skupině 

15-29 let. 

Základním odhadem vyplývajícím z šetření je, že podíl osob se zdravotním postižením na 

celkovém počtu populace (ke dni 31. 12. 2006) v České republice je 9,87 %. Při šetření 

bylo rozlišeno šest základních typů zdravotního postižení (vnitřní = choroby vnitřních 

orgánů - zejména nemoci oběhové soustavy, novotvary a nemoci endokrinní, výživy a 

přeměny látek; tělesné = nemoci pohybového ústrojí; duševní; mentální; zrakové; 

sluchové), tělesné postižení bylo početně bez rozdílu věku zastoupeno na 2. místě a jeho 

podíl na celkové populaci v ČR je 5,35%. 

Z šetření lze vypočítat procentuální zastoupení osob s tělesným postižením ve věku 15-29 

let v populaci České republiky. 

• Podíl občanů s tělesným postižením ve věkové skupině 15-29 let na celkové populaci 
je 0,25% 

• Podíl občanů s tělesným postižením ve věkové skupině 15-29 let na populaci ve věku 
15-29 let je 1,18% (tab. 1) 

tabulka 1. Početní zastoupení osob se zdravotním a tělesným postižením v porovnání 
s populací ve věkové skupině 15-29 let a celkovou populací v České republice 

Porovnání zastoupení občanů se zdravotním a tělesným postižením 

Celková populace ČR 
(stav k 31. 12. 2006) * 

Občané se zdravotním 
postižením v ČR 

Občané s tělesným 
postižením v ČR 

počet 
obyvatel ČR 10 287 189 1 015 548 550 407 

ve věku 15-
29 let 2 175 672 60 621 25 710 

*Demografická ročenka ČSÚ 2006 
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V níže uvedené tabulce (tab. 2) jsou srovnány počty osob s různým zdravotním postižením 

ve věkové skupině 15-29 let podle pohlaví a lze říci, že muži v této skupině převládají. Se 

zvyšujícím se věkem ale nemocí pohybového aparátu výrazně přibývá a v celkovém součtu 

pak převládá počet žen s tělesným postižením. 

tabulka 2. Početní zastoupení osob se zdravotním postižením ve věkové skupině 15-29 let 
dle pohlaví a typu zdravotního postižení 

Typ zdravotního postižení ve věkové skupině 15- 29 let podle pohlaví 

Věková 
skupina 15-

29 let 

Zdravotní postižení Věková 
skupina 15-

29 let tělesné zrakové sluchové mentální duševní vnitřní celkem 

muži 14 246 3 243 2 365 14 210 6 012 10 754 50 830 
ženy 11 464 3 075 1 470 8 754 3 140 10 177 38 080 

celkem 25 710 6 318 3 835 22 964 9 152 20 931 88 910 

Přestože v celkovém závěru o četnosti šesti druhů postižení bylo zjištěno, že nejpočetnější 

je „vnitřní" postižení (choroby vnitřních orgánů), ve věkové skupině 15-29 let je tomu 

jinak, nejpočetnější skupinou jsou osoby s tělesným postižením (obr. 1) Zatímco mladí lidé 

ve věku 15-29 let uvádějí tělesné postižení pouze ve 5%, s narůstajícím věkem jejich podíl 

roste a u lidí nad 60 let se vyskytuje již ve 28%. 

obrázek 1. Zastoupení osob se zdravotním postižením ve věkové kategorii 15-29 let dle 
druhu postižení 

Zastoupení osob se zdravotním postižením ve věku 15-29 let 
dle druhu postižení 

• Vnitřní postižení 
• Tělesné postižení 
• Duševní postižení 
• Mentální postižení 
• Zrakové postižení 
• Sluchové postižení 

Další oblastí zájmu tohoto šetření bylo omezení mobility, orientace, sebeobsluhy, vedení 

domácnosti, příjmu informací, komunikační schopnosti, stravovacích možností, právní 
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způsobilosti a jiné. Z šetření vyplývá, že doprovodným znakem naprosté většiny tělesně 

postižených osob (85%) je omezená mobilita (tab. 3) 

tabulka 3. Porovnání důsledků zdravotního postižení u mladých osob ve věkové kategorii 
15-29 let s celkovým počtem osob s tělesným postižením v ČR 

Důsledky zdravotního postižení podle věku a typu postižení 
Omezení* 

mobility orientace sebeob 
sluhy 

vedení 
domácno 

sti 

příjmu 
informací 

komunikač 
ní 

schopnosti 

stravovac 
ích 

možností 

právní 
způsobilo 

sti 
jiné 

u osob ve 
věku 15-

29 let 
22 869 17 923 20 562 20 259 20 536 24 728 10 468 15 388 18 430 

u osob s 
tělesným 
postižení 

m 
208 727 8 363 84 135 79 029 5 106 7 822 14 503 1 755 24 159 

* Možnost více odpovědí 

Dále byla zjišťována míra soběstačnosti osob se zdravotním postižením a s ní související 

potřeba zajistit vhodnou výpomoc a asistenci. Šetření potvrdilo, že pomoc osobám se 

zdravotním postižením bez rozdílu věku nejčastěji zajišťuje rodina, u kategorie osob se 

zdravotním postižením ve věku 15-29 let následoval jiný subjekt, příbuzní, asistent, 

sousedé a přátelé, na posledním místě byla pečovatelská služba. Také byla pro tuto 

kategorii stanovena míra soběstačnosti 0,660 (kdy úplná míra soběstačnosti = 1,000, 

pomoc několik hodin = 0,667, celodenní pomoc = 0,333, nesoběstačnost = 0,000) 

1.10 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Úspěšnost procesu osamostatňování adolescentů s tělesným postižením je závislá nejen na 

připravenosti a osobních předpokladech všech aktérů, ale musí být postavena i na pevných 

legislativních základech. A to jak na mezinárodní legislativě - ochranných dokumentech, 

které se týkají základních lidských práv a svobod, antidiskriminace, rovnosti příležitostí, 

tak na právních předpisech České republiky, vycházejících z těchto mezinárodních 

dokumentů. Vzhledem k tématu této práce uvádím tyto právní předpisy: Listinu základních 

práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte, Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobod, 

Evropskou sociální chartu, Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se 

zdravotním postižením do společnosti. 

1.10.1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE 

Úmluva o právech dítěte, která je také součástí našeho právního systému, potvrzuje zákaz 

diskriminace kteréhokoliv dítěte, i se zdravotním postižením a jejím vedoucím principem 
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je zájem dítěte, doplněný respektováním principu blaha a ochrany dítěte. Byla přijata 

20. listopadu 1989 v New Yorku Valným shromážděním Spojených národů. Dle Části I., 

článku 1. této úmluvy se „Pro účely této úmluvy dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 

osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo 

dříve.", a proto se její principy týkají i adolescentů mladších osmnácti let. 

Pro potřeby této práce jsou důležitá i práva rodičů ve Článku 18, odstavci 1: „.. ..oba rodiče 

mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodič, nebo v odpovídajících 

případech zákonní zástupci, mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. 

Základním smyslem jejich péče musí být zájem dítěte." 

Článek 23. se zase podrobně věnuje dětem zdravotně postiženým a ukládá v odstavci 1: 

„ . ž e duševně nebo tělesné postižené dítě má požívat plného a řádného života 

v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících 

aktivní účast dítěte ve společnosti."; v odstavci 2 pak uznává právo postiženého dítěte „na 

zvláštní péči, v závislosti na rozsahu existujících zdrojů podporují a zabezpečují 

oprávněnému dítěti a osobám, které se o ně starají, požadovanou pomoc odpovídající stavu 

dítěte a situaci rodičů nebo jiných osobám, které o dítě pečují.", tato pomoc je podle 

možnosti bezplatná a „je určena k zabezpečení účinného přístupu postiženého dítěte ke 

vzdělání, profesionální přípravě, zdravotní péči, rehabilitační péči, přípravě pro zaměstnání 

a odpočinku, a to způsobem vedoucím k dosažení co největšího zapojení dítěte do 

společnosti a co nejvyššího stupně rozvoje jeho osobnosti, včetně jeho kulturního a 

duchovního rozvoje." Některá práva uvedená v článcích Úmluvy jsou zakotvena v různých 

zákonech ČR a některé články svým obsahem kopírují Listinu základních práva a svobod, 

která je součástí našeho ústavního pořádku. 

1.10.2 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

Listina základních práv a svobod vysvětluje právním jazykem podstatu a povahu 

přirozených lidských práv a základních svobod, příslušejících všem lidem. Jako součást 

ústavního pořádku představuje právní dokument s nejvyšší právní sílou. Důležité části, 

které se vztahují k tématu zaměstnávání a lze je aplikovat i na adolescenty s tělesným 

postižením, jsou v hlavě čtvrté - Hospodářská, sociální a kulturní práva: 

Článek 26: odstavec 3. „Každý má právo získávat prostředky pro své potřeby prací. 

Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu 

hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. 
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Článek 29: odstavec 1. „Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na 

zvýšenou ochranu při práci a na zvláštní pracovní podmínky. 

odstavec 2. „ Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu 

v pracovních vztazích na pomoc při přípravě na povolání." 

K tématu rodiny a rodičovských práv: 

Článek 32: odstavec 1. „Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana 

dětí a mladistvých je zaručena." 

odstavec 4. „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči..." 

1.10.3 VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV A 

SVOBOD 

Tento právní dokument přijatý a vyhlášený 10. 12. 1948 Valným shromážděním Spojených 

národů se také vztahuje na adolescenty, jelikož do tohoto vývojového období patří i osoby 

starší 18 let, které jsou právně pokládány za dospělé, resp. plnoleté a zároveň stále spadají 

do období adolescence. Tito plnoletí již mají určitá práva, jako právo uzavřít sňatek, právo 

na práci a jsou odpovědní za své činy,. Důležitými články vztahující se k této oblasti jsou: 

Článek 16, odstavec 1: „ Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez 

jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít 

sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání 

stejná práva." 

Článek 22 : „Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok 

na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s 

prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, nezbytná k 

jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho osobnosti." 

Článek 23, odstavec 1: „Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na 

spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti." 

Odstavec 2: „Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci." 

Odstavec 3: „Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by 

zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která by 

byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany." 

Článek 25, odstavec 1: „Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to 

zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména 

výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na 
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zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří 

nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností 

nezávislých na jeho vůli." 

Článek 29, odstavec 1: „Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně a 

plně rozvinout svou osobnost." 

1.10.4 SOCIÁLNÍ CHARTA 

Byla přijata 18. října 1961 v Turínu, Česká republika je též signatářem této charty. Její 

podstatou je zajištění sociálních práv všem lidem bez rozdílu, s ohledem na zachování a 

naplňování lidských práv a svobod. Cílem je zlepšení životní úrovně a sociálního 

blahobytu a tím usnadnit a podpořit hospodářský a sociální pokrok všech členů Rady 

Evropy. 

Část II., článek 15 - „Právo tělesně nebo duševně postižených osob na odbornou přípravu k 

výkonu povolání, rehabilitaci a na profesní a sociální readaptaci" a je zajištěno tak, že se 

smluvní strany zavazují: 

1. přijmout odpovídající opatření k poskytnutí možnosti odborné přípravy pro výkon 

povolání, včetně zapojení specializovaných veřejných nebo soukromých institucí, je-li to 

nutné, 

2. přijmout vhodná opatření k umístění zdravotně postižených osob do zaměstnání, 

zejména pomocí specializovaných zprostředkovatelen práce, zařízení pro chráněná 

zaměstnání a vhodnými způsoby stimulace zaměstnavatelů k přijetí zdravotně 

postižených osob do zaměstnání. 

1.10.5 AKČNÍ PLÁN NA PODPORU PRÁV A PLNÉHO 

ZAPOJENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DO 

SPOLEČNOSTI: ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OSOB SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V EVROPĚ 2006 - 2015 

Tento plán má charakter doporučení, není tedy pro členské státy právně závazný. Byl 

schválen 5. dubna 2006 a vymezuje cíle Rady Evropy s ohledem na lidská práva, zákaz 

diskriminace, rovné příležitosti a zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti. 

Klíčové aktivity tohoto plánu pokrývají všechny aspekty života osob se zdravotním 

postižením a ve svém souhrnu tvoří obecný rámec pro formulaci politiky vůči této skupině 

osob na úrovni jednotlivých členských států. Jde o stěžejní dokument se širokým záběrem, 

zahrnující všechny oblasti života osob se zdravotním postižením. Pro potřeby této práce 
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jsou zásadní průřezové aspekty, věnující se mimo jiné Dětem a mládeži se zdravotním 

postižením: „Poskytování kvalitních služeb a struktury podporující rodiny mohou zajistit 

šťastné dětství rozvíjející potenciál dítěte a položit základy pro zapojení a samostatný život 

v dospělosti. Je proto důležité, aby tvůrci politik při formulaci politiky pro osoby se 

zdravotním postižením i rodinné politiky obecně brali v úvahu potřeby dětí se zdravotním 

postižením a jejich rodin." 

„Mládež se zdravotním postižením stále ještě čelí závažným překážkám ve všech 

aspektech svého života: při vzdělávání, práci, sportu, kultuře, zábavě a v životě v rámci 

komunity. Uvedené problémy mohou být řešeny jen na základě komplexní strategie. Při 

přípravě jakékoli politiky pro mládež musí být řešeny i způsoby zajištění její plné účasti na 

životě společnosti s ohledem na jejich specifické potřeby." 

Akční plán je rozdělen do patnácti oblastí činností, každá je velmi přínosná, v souvislosti 

s touto prací jsou nejzásadnější tyto části: 

Oblast činností č. 4 - Vzdělávání - Cíle: „Zajistit všem osobám, bez ohledu na povahu a 

stupeň jejich postižení, rovný přístup ke vzdělání, rozvoji jejich osobnosti, talentu, 

tvůrčích, intelektuálních i tělesných schopností v rozsahu jejich plného potenciálu" 

Oblast činností č. 5 - Zaměstnávání, poradenství a příprava na povolání - Úvod: 

„Zaměstnání představuje klíčový prvek sociálního začleňování a ekonomické nezávislosti 

všech občanů v produktivním věku. Zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením bude mít pozitivní vliv nejen na osoby se zdravotním postižením, 

ale i zaměstnavatele a společnost jako celek." 

Oblast činností č. 6 - Přístupnost prostředí - Úvod: „Určujícím cílem je vytvoření 

společnosti pro všechny. Přístupné prostředí hraje klíčovou úlohu při vytváření začleňující 

společnosti, ve které se mohou osoby se zdravotním postižením zapojit do každodenního 

života." 

Oblast činností č. 8 - Život ve společnosti - Úvod: „Tato oblast činností klade důraz na 

opatření, jejichž realizace umožňuje osobám se zdravotním postižením žít v co největší 

míře nezávislým způsobem života a rozhodnout se, jak a kde budou žít." 

- Cíle: „Umožnit osobám se zdravotním postižením rozhodovat o svém vlastním životě a 

žít v co největší míře nezávislým způsobem života v jejich komunitě." 

1.11 VÝCHOVA V JEDLIČKOVĚ ÚSTAVU A ŠKOLÁCH 

V praktické části se zaměřuji na průzkum psychosociálních problémů adolescentů 

s tělesným postižením. Pro rozhovory jsem si zvolila skupinu žáků středních škol 
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Jedličkova ústavu a škol (dále jen JÚŠ) v Praze bydlících na Domově mládeže Tap. Proto 

chci přiblížit toto prostředí, uvést základní cíle výchovy i právní zakotvení JÚŠ. 

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola v Praze je dle své 

zřizovací listiny organizace, jejímž předmětem činnosti je výchovně vzdělávací, léčebně 

rehabilitační a odborná poradenská péče, která je poskytována dětem a mládeži s tělesným 

postižením. Její součástí je MŠ, ZŠ, SŠ, SPC, internát a školní klub, dále zabezpečuje 

školní a závodní stravování. 

Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. nabízí JÚŠ jako poskytovatel sociálních 

služeb tyto vybrané služby: dle § 46 - Denní stacionář, dle § 48 - Domov pro osoby se 

zdravotním postižením. Podrobnější výčet poskytovaných činností je stanoven prováděcí 

Vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb. Tímto zákonem se zřizují zařízení sociálních 

služeb, některá z nich poskytují ubytování dle paragrafu 34, odst. 1. Pro potřeby této práce 

v souvislosti s ubytováním studujících adolescentů s tělesným postižením je to zařízení pod 

písmenem d) Domovy pro osoby se zdravotním postižením. V nich se poskytují pobytové 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Jedličkův ústav a školy nabízí několik činností v těchto domovech. 

a) Komplexní rehabilitace včetně ubytování pro žáky speciálních škol JÚS. Cílovou 

skupinou jsou žáci, kterým JÚŠ poskytuje vzdělávání ve svých školách. Kapacita je 88 

lůžek. Žáci a studenti, kteří chodí do speciálních škol JÚŠ a kterým je poskytována služba 

v domovech pro ZP, jsou rozděleni do malých rehabilitačních týmů. V mimoškolních 

činnostech klade JÚŠ důraz na soustavnou rehabilitaci hybnosti celého těla, nácvik 

samostatnosti a přípravu na zvládání samostatného života běžných podmínkách nebo v 

prostředí chráněného bydlení, a zapojení do práce, třeba formou podporovaného 

zaměstnání. 

b) Komplexní rehabilitace včetně ubytování pro žáky jiných škol. Cílovou skupinou jsou 

žáci a studenti jiných pražských škol, kteří potřebují komplexní rehabilitaci a bezbariérové 

ubytování. Kapacita je 15 lůžek. Část klientů navštěvuje jiné pražské školy a v domovech 

JÚŠ jim je zajištěna kromě vzdělávací činnosti stejná péče jako skupině popsané výše. 

Dle § 48 Vyhl. 505/2006 Sb. jsou v rámci služby Domov pro lidi se ZP nabízeny tyto 

činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění; pravidelné cvičení a udržování tělesné 

kondice pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutů; rozvoj sportovních; poskytování 
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ubytování, popřípadě přenocování; poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; 

výchovné, vzdělávací, akviziční činnosti; podpora vytváření a zdokonalování základních 

pracovních návyků a dovedností sociální; poradenství. 

Výše uvedené činnosti zahrnují i pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, výchovu, vzdělávání a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, rehabilitační a zdravotní péči, 

dílny pracovní terapie, hudební kroužek, sportovní klub včetně rehabilitace v bazénu, 

vzdělávací programy - základní a střední škola, středisko praktického vyučování, pomoc 

při vyhledávání možností zaměstnání. 

c) Samostatné bydlení. Cílovou skupinou jsou mladí plnoletí lidé zejména s tělesným 

postižením. Kapacita je 10 lůžek. Uživatel této služby má možnost jeden školní rok bydlet 

v garsoniéře v novém pavilonu JÚŠ. Garsoniéra má jen nezbytné základní vybavení. 

Uživatel služby si může vyzkoušet a učit se zvládat činnosti denního života, organizovat si 

svoji domácnost. Může si domluvit poskytování dalších služeb. Důraz je kladen na vlastní 

aktivitu. Cílem i tohoto programu je posilovat kompetence mladého člověka k 

samostatnému životu v běžných podmínkách v co největší míře vzhledem ke zdravotnímu 

stavu každého klienta. 

Tato služba je poskytována téměř v plném rozsahu dle § 46, Vyhl. 505/2006. Jsou 

zajišťovány následující činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí 

stravy a pomoc s jídlem, včetně nácviku vhodných způsobů jídla; výchovné, vzdělávací a 

akviziční činnosti, včetně sportovních kroužků; zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím; sociálně terapeutické činnosti. 

V souvislosti s praktickou částí a výběrem skupiny adolescentů s tělesným postižením, 

kteří při studiu využívají služeb různých pobytových zařízení, je nutno popsat právní 

zakotvení takovýchto zařízení. Možnosti ubytování při školském zařízení blíže 

rozpracovává Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který v paragrafu 117 stanovuje 

základní funkce školských výchovných a ubytovacích zařízení: 

(1) školská výchovná a ubytovací zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům podle účelu, 

k němuž byla zřízena 

a) vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování 

b) celodenní výchovu, ubytování a stravování, popřípadě 
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c) zotavovací pobyty dětí a žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení 

vzdělávání. 

Ke školskému zákonu patří Vyhláška č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, která se podrobněji věnuje 

školským výchovným a ubytovacím zařízením - Domovům mládeže a Internátům: 

Dle §2 Domov mládeže poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných 

škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost 

středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní 

stravování. V §3 - Organizace domova je upraven počet žáků a studentů v základní 

jednotce výchovně vzdělávací činnosti v domově - ve výchovné skupině. Odstavec 3: 

„Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty se zdravotním postižením, je počet žáků a 

studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky se 

zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu." (tímto předpisem je Vyhláška 

č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí, žáků, studentů mimořádně nadaných). 

Co se týče otázky internátů, dle §6 poskytuje Internát dětem a žákům škol samostatně 

zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením ubytování a výchovně vzdělávací 

činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost těchto škol a školských zařízení a 

zajišťuje těmto dětem a žákům školní stravování. Při umísťování dítěte nebo žáka se 

zdravotním postižením do internátu přihlíží ředitel internátu ke vzdálenosti místa jejich 

bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a 

zdravotnímu stavu. 
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2. Rozhovory 

Cíl rozhovorů 

Cílem rozhovorů je objasnit a zmapovat proces změn u adolescentů s tělesným postižením 

a to i ve vztahu k rodičům po nástupu na týdenní pobyt na Domov mládeže Tap v JÚŠ a 

prokázat, že toto odtržení od rodiny podpořilo a urychlilo proces osamostatňování a 

přeneslo zájem adolescenta z rodiny na vrstevnickou skupinu. Dále prokázat, že toto 

odloučení sice změnilo, ale nepoškodilo rodinné vztahy a rodina stále zůstává pro 

adolescenta prvním, na koho se obrací. Popsat průběh procesu autonomizace, jeho časové 

vymezení, vznikající psychosociální problémy, změnu postojů a budoucích cílů a představ 

a to z pohledu obou zkoumaných skupin. Ve skupině dotazovaných adolescentů s ohledem 

na členění dle věku, pohlaví i hloubky postižení dotazovaných adolescentů. 

Rozhovory jsem realizovala za dobu tří měsíců, nejprve s adolescenty, kteří již na domově 

mládeže pobývali déle a byli na nové prostředí adaptováni, s nově nastupujícími až po 

několika měsících. 

Soubor dotazovaných osob 

• Adolescenti s tělesným postižením ve věku 16 až 20 let studující na školách v Praze. 

Soubor tvořilo 20 osob (věkové složení - obr. 1). 

• Rodiče adolescentů s tělesným postižením - 10 osob. 

Výběr dotazovaných osob 

Pro rozhovory jsem zvolila žáky a studenty pražských škol, bydlící ve stejném prostředí, 

ale studující různé obory (nešlo tedy pouze o žáky středních škol JÚŠ). V tomto prostředí 

jsem v roli „zasvěcené", do kultury prostředí i do vztahů, což mi výrazně ulehčilo vstup do 

terénu a celkově zvýšilo míru důvěry a otevřenosti dotazovaných adolescentů. 

Vybraná skupina dotazovaných adolescentů byla heterogenní z hlediska věku, druhu 

(obr.3) a míry (tab. 4) tělesného postižení, složení skupiny dle pohlaví bylo početně stejné 

- 10 mladých mužů, 10 mladých žen. Kritériem k výběru počtu dotazovaných osob byl 

jejich věk, tak aby odpovídal věkovému rozmezí vývojového období adolescence. 

Další zkoumanou skupinou byli rodiče dotazovaných adolescentů, ve většině případů šlo o 

rozhovor s jedním z rodičů - s matkou. Možnosti vzájemného kontaktu byly menší, proto 
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je jejich počet poloviční než počet dotazovaných adolescentů. Skupina rodičů je rozdělena 

na dvě shodné části dle pohlaví jejich dětí - 5 rodičů chlapců, 5 rodičů dívek. 

Rozhovory proběhly v prostředí domova, pro obě skupiny známém prostředí. 

Všechny adolescenty, kteří odpovídali na mé otázky znám osobně, atmosféra rozhovorů 

proto byla klidná a přátelská. S většinou z rodičů (nebo alespoň s jedním) jsem se také 

znala osobně, o to pak byla situace lehčí. Rozhovory byly pro mě přínosem i po pracovní 

stránce, poskytly mi možnost seznámit se s mladšími adolescenty, kteří na domov mládeže 

nastoupili teprve v září a rozhovory s rodiči nám poskytli možnost v klidu si předat 

informace o jejich dětech, řada rodičů uvítala tuto zpětnou vazbu a rozhovory se často 

stočily na otázky plánování dalšího postupu v rozvoji samostatnosti jejich dětí. 

Příprava rozhovorů 

Před vlastní realizaci rozhovorů, jsem si připravila několik otázek pro rodiče a pro 

adolescenty podle předem stanoveného záměru a cíle rozhovorů. Šlo o částečně 

standardizované - polostrukturované rozhovory. Rozhovory jsem nevedla úplně stejně, 

pořadí a formulace otázek se obměňovaly, vždy ale tak, aby se dotkly všech pevně 

stanovených oblastí. 

Provedení rozhovorů jsem nejprve konzultovala s adolescenty, kterým jsem podrobně 

vysvětlila účel i obsah rozhovorů. Pokud to bylo v mých možnostech, podala jsem stejné 

vysvětlení i jejich rodičům, v některých případech první informaci o účelu rozhovoru 

předali svým rodičům sami adolescenti a poté při osobním kontaktu jsem rodičům vše 

specifikovala. Před samotnými rozhovory předcházela domluva a souhlas s použitím 

zjištěných informací, vše v nejvyšší míře anonymity a nemožnosti zneužití informací pro 

jiné účely než pro účely této práce. Všichni oslovení adolescenti i jejich rodiče byli ochotni 

ke spolupráci, nikdo neodmítl. 

Průběh rozhovorů 

Při rozhovorech jsem použila zaznamenávání na diktafon. Všichni o jeho použití byli 

informováni předem, byli také ujištěni, že nahrávky slouží jen pro mou osobní potřebu a 

jejich důvodem je pouze ulehčení zaznamenání. Některé adolescenty přítomnost diktafonu 

znervózňovala, proto jsem v těchto případech rozhovory začínala několika základními 

zjišťovacími otázkami, tak aby se situace odlehčila. Průměrná délka trvání rozhoru byla 

20-25 minut, s rodiči trvaly rozhovory déle. 
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tabulka 4. Přehled dotazovaných adolescentů dle míry tělesného postižení, příčiny vzniku 
tělesného postižení, věku, pohlaví a schopnosti samostatného pohybu 

Přehled dotazovaných adolescentů dle věku, pohlaví, míry a příčiny vzniku 
postižení a schopnosti samostatného pohybu 

Ženy 

věk míra postižení Příčina postižení mobilita 
17 let středně těžké vrozené samostatná nejistá chůze 
17 let lehké vrozené samostatná chůze 
18 let lehké vrozené samostatná chůze 
18 let lehké vrozené samostatná chůze 
18 let středně těžké vrozené mechanický vozík 
19 let středně těžké vrozené samostatná nejistá chůze 
20 let středně těžké získané samostatná nejistá chůze 

20 let těžké vrozené elektrický vozík 
20 let velmi těžké vrozené elektrický vozík 

20 let velmi těžké vrozené progresivní elektrický vozík 
Muži 

věk míra postižení Příčina postižení mobilita 
16 let středně těžké vrozené chůze s francouzskými holemi 
16 let středně těžké vrozené chůze s francouzskými holemi 
17 let středně těžké vrozené mechanický vozík 

17 let středně těžké vrozené mechanický vozík, samostatná chůze 
na kratší vzdálenost 

17 let středně těžké vrozené mechanický vozík 

18 let velmi těžké vrozené progresivní elektrický vozík 
18 let středně těžké vrozené samostatná nejistá chůze 
18 let středně těžké vrozené samostatná nejistá chůze 
20 let velmi těžké vrozené progresivní elektrický vozík 

20 let středně těžké vrozené chůze s francouzskými holemi 

Z celkového souboru dotazovaných adolescentů studuje 15 žáků na školách při JÚŠ -

nabízené obory: čtyřletý s maturitou = Sociální péče - sociálněsprávní činnost, dále 

Gymnázium. Čtyři adolescenti studují na středních odborných učilištích v Praze - obor 

švadlena, keramické práce. Jedna mladá žena studuje pražskou jazykovou školu. 

18 dotazovaných adolescentů bylo v předchozím studiu individuálně integrováno na 

běžných základních školách. V jednom případě šlo o skupinovou integraci ve třídě pro 

dyslektiky. Jedna dotazovaná mladá žena začala studovat na běžné ZŠ, ale v průběhu 

studia přestoupila na speciální základní školu. 
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obrázek 2. Rozdělení dotazovaných adolescentů dle věku 

Věkové složení dotazovaných adolescentů 

• 16 let 
• 17 let 
• 18 let 
• 19 let 
• 20 let 

obrázek 3. Přehled dotazovaných adolescentů dle věku a tělesného postižení 

Rozdělení dotazovaných adolescentů dle jejich tělesného 
postižení 

6 

5 

3 
"""" — 2 2 

1 1 

r 

• DMO 

• Progresivní svalová 
onemocnění 

• Získané postižení 

• Jiné postižení 

muži ženy 
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2.1 VÝZKUMNÁ DATA Z ROZHOVORŮ S ADOLESCENTY 
r V 

Základní důvody proč se rozhodli nastoupit do JUS 
Důvody byly často shodné, mnozí uváděli více důvodů, z odpovědí vyplynulo: 

Důvody: 
Absolutní 

četnost 
odpovědí 

Relativní 
četnost 

odpovědí 

• Zájem o nabízený studijní obor v JÚŠ 10 35,7 % 

• Lepší podmínky pro studium - menší kolektiv, individuální 
přístup, pomalejší tempo, bezbariérové prostředí, asistence 6 21,4 % 

• Neúspěch v předchozím studiu na běžné škole, museli 
přestoupit na speciální školu do JÚŠ 4 14,3 % 

• Doporučení odborného poradenského pracoviště (SPC, PPP), 
výchovné poradkyně 4 14,3 % 

• Nerozhodnuti kam jinam jít po ZŠ, toto byla jediná možnost, 
kterou v tu chvíli měli 2 7,15 % 

• Potřeba osamostatnit se, nebýt závislý na rodičích, naučit se 
rozhodovat sám za sebe 2 7,15 % 

Celkem 28 100% 

tabulka 5. Důvody pro nástup dotazovaných adolescentů na domov mládeže JÚS 

První dvě odpovědi se nejčastěji kombinovaly. Do kategorie odpovědí na druhém místě 

uváděli dotazovaní i dostupnost lékařské péče, rehabilitace a celodenní asistenci ve škole a 

obecně, že by studium na běžné střední škole bez speciálních podmínek nebylo možné -

„Praha byla pro mě jediná možnost, protože na normální základce jsem to potom už 

nestíhal, vlastně i z důvodu velkého kolektivu, malý kolektiv tady mi imponoval." (17 let) 

Adolescenti, kteří uvedli neúspěch v předchozím studiu, ve dvou případech nastoupili do 

JÚŠ již v posledním ročníku základní školy. „Věděla jsem, že na běžné střední škole by se 

mi smáli a bylo by to stejné jako na základce, tady se mi nikdo nesměje a neříká mi, ty jsi 

taková a maková". 

Studium v Praze znamenalo pro všechny dotazované automaticky ubytování na domově 

mládeže, vzhledem k tomu, že jde o mimopražské studenty a každodenní dojíždění by pro 

ně bylo nemožné. 
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r V 

Rozhodování o nástupu k pobytu v JUS 

Rozhodování o nástupu do JÚS: 
Absolutní četnost Relativní četnost Rozhodování o nástupu do JÚS: 

odpovědí odpovědí 
• Šlo o společné rozhodnutí dohromady s rodiči 8 40% 
• Rozhodli jen rodiče 8 40% 

• Rozhodl/a jsem se sám/a 4 20% 

Celkem 20 100% 
tabulka 6. Kdo rozhodoval o nástupu do JÚS? 

Mezi odpověďmi - šlo o společné rozhodnutí rodičů a adolescentů - byli všichni 

dotazovaní adolescenti (4), kteří se rozhodli pro nástup do JÚŠ na základě doporučení 

odborných poradenských pracovníků (z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně 

pedagogického centra, výchovných poradců na školách). Tito dotazovaní také shodně 

uvedli, že se byli před nástupem na domov mládeže v JÚŠ podívat a tato prohlídka je 

přesvědčila pro nástup. Jedním z mých předpokladů bylo, že u adolescentů s těžkým a 

velmi těžkým postižením rozhodovali o nástupu pouze rodiče, tento předpoklad se potvrdil 

pouze ve dvou případech z pěti, další dva dotazovaní s těžkým a velmi těžkým postižením 

rozhodovali o výběru sami, poslední dotazovaná se rozhodovala společně s rodiči. 
r v 

Obavy a strachy adolescentů před nástupem na domov mládeže do JUS 

Obavy adolescentů: Absolutní četnost 
odpovědí 

Relativní četnost 
odpovědí 

1. Bál/a jsem se odloučení od rodiny, že nebudeme 
v tak úzkém kontaktu, že budu sám/a 10 28,6% 

2. Bál/a jsem se nového prostředí, byl to krok do 
neznáma, nevěděl/a jsem, co mám čekat 9 25,7% 

3. Nepatřím sem, jsem jiný/á, jsem zvyklý/á na 
zdravé děti, nepatřím do ústavu 5 14,3% 

4. Bál/a jsem se, že nezapadnu mezi nové lidi, 
nenajdu si kamarády, že si nezvyknu 4 11,4% 

5. Bál/a jsem se, že nebudu zvládat sebeobsluhu, 
přesuny apod. 3 8,6% 

6. Bál/a jsem se jak budu vycházet se 
spolubydlícím, chtěla jsem bydlet sám/a 2 5,7% 

7. Měl/a jsem obavy z toho, že se o mě budou 
starat úplně cizí lidé 1 2,85% 

8. Bál/a jsem se tvrdé výchovy, řádu 1 2,85% 
Ce lkem 35 100,00% 

tabulka 7. Čeho se adolescenti obávali před nástupem do JÚS? 
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V této otázce se adolescenti často shodovali, odpovědi se kombinovaly (tab. 7). 

Add. 1 - V této skupině odpovědí měli adolescenti obavy hlavně z přerušení úzkých vazeb 

na rodinu, respektive na matku, s kterou trávili většinu času a která jim poskytovala 

neustálou péči - dvě dívky z této skupiny uvedli, že to bylo poprvé, kdy měli být na delší 

dobu bez rodiny - ostatní uváděli, že měli již dříve zkušenosti s odloučením od rodičů 

z táborů a lázeňských pobytů, přesto se však cítili silně vázáni na rodinu. 

Add. 3 - Všichni, kdo uvedli tuto odpověď, byli integrováni na běžné základní škole. Dva 

dotazovaní adolescenti z této kategorie se obávali toho, že přichází do prostředí mezi osoby 

s mentálním postižením. Tento názor vidím jako obecně rozšířený předsudek o klientech 

JÚŠ, způsobený nedostatkem informací (přestože je v tomto souboru zastoupen 

minimálně). To, že tato skupina cítila, že nepatří do Jedličkova ústavu, je důkazem toho, že 

zde úspěšně proběhla identifikace s majoritní skupinou zdravých spolužáků, bohužel i 

s převzetím zmíněných předsudků. 

Dále navazovala otázka - na co si museli adolescenti po nástupu na domov mládeže nejvíce 

zvykat a co jim činilo největší problémy. Nejčastější odpovědí u adolescentů s těžkým a 

velmi těžkým tělesným postižením bylo, že se museli naučit říci si o asistenci jak při 

běžných denních aktivitách, tak např. při přípravě do školy, doučování, při výjezdech a 

přesunech. Další odpovědi: naučit se tykat vychovatelům a naučit se zvládat celkovou 

zátěž studia, navyknout si na stereotyp chodu domova a dvojí prostředí k životu. 

Doba adaptace dotazovaných adolescentů na prostředí domova mládeže 

Doba adaptace: 
Absolutní četnost odpovědí dle pohlaví 

Doba adaptace: 
muž žena celkem 

• 1 - 3 týdny 2 2 4 

• 1 - 2 měsíce 3 6 9 

• 2 - 3 měsíce 1 1 2 

• Půl roku 2 2 

• 1 rok 1 1 

• 2 roky 1 1 

• Ještě jsem si nezvykl - jsem tu 3 týdny 1 1 

Celkem 10 10 20 

tabulka 8. Jak dlouho trvala adaptace na prostředí domova mládeže v JÚS, rozdělení dle 
pohlaví 
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Adolescenti, kteří si na nové prostředí zvykali v týdnech, dále uváděli, že jim 

v přizpůsobení se velmi pomohl tábor se třídou, pořádaný na začátku školního roku, a pak 

tzv. seznamovací pobyt (ten probíhá týden před nástupem do školy, kdy je umožněno nově 

nastupujícím studentům pobývat na domově s jejich rodiči a seznámit se se všemi 

odborníky JÚŠ a projít vstupními vyšetřeními ještě před začátkem školního roku). 

Adolescenti, kteří nastoupili teprve v září, a rozhovory jsem s nimi dělala v půlce listopadu 

shodně uváděli dobu adaptace 1 - 2 měsíce. Zcela nový student, který na domov mládeže 

nastoupil tři týdny před rozhovorem, uvedl, že si ještě nezvykl a bude potřebovat ještě 

nejméně měsíc. Mladý muž, který uvedl dobu adaptace 2 roky, měl na mysli období, po 

kterém si zcela zvykl na chod domova, na nový stereotypní život, pravidelnost odjezdů a 

celkově na život ve velkoměstě. Tento adolescent dále v rozhovoru uvedl, že se 

v budoucnu chce vrátit do rodného města, o samostatném bydlení v Praze neuvažuje. 

Při přihlédnutí k míře tělesného postižení se shodné výsledky objevily ve skupině 

dotazovaných adolescentů, kteří uváděli dobu adaptace 1 -2 měsíce, všichni mají lehké a 

středně těžké postižení. Dva adolescenti s těžkým a velmi těžkým postižením uvedli 

adaptační dobu 1 -3 týdny, další dva 2-3 měsíce, poslední žena s velmi těžkým postižením 

uvedla dobu 1 rok. 

Obavy rodičů z pohledu adolescentů 
Na otázku, zda měli rodiče obavy před nástupem do JÚŠ, odpovědělo kladně 85% 

dotazovaných adolescentů, pouze 10 % uvádělo, že se rodiče neobávali, že důvěřovali 

poskytovaným službám i samotným adolescentům. Jeden dotazovaný odpověděl - nevím, 

tuto otázku s rodiči neprobíral (tab. 6). 

Obavy rodičů dle adolescentů: Absolutní četnost odpovědí Relativní četnost odpovědí 

- Ano, rodiče měli obavy . 17 85% 

- Ne, rodiče neměli obavy. 2 10% 

- Nevím. 1 5% 

Celkem 20 100% 
tabulka 9. Měli rodiče obavy před nástupem adolescentů na domov mládeže? 

Dotazovaní adolescenti, kteří odpovídali - ano, rodiče měli obavy, uvedly tyto nejčastější 

důvody obav jejich rodičů: 
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Důvody obav u rodičů: Absolutní četnost 
odpovědí 

- Jak vše zvládnu - osamostatnit se, odpoutat se od mámy, 
postarat se o sebe, zapojit se do kolektivu 7 

- Abych neměl/a úraz, aby se mi něco nestalo. 4 

- Jak zvládnu život ve velkoměstě, daleko od rodiny 3 

- Báli se, ale důvod neuveden 3 

Celkem 17 

tabulka 10. Čeho se obávali rodiče před nástupem jejich dětí na domov mládeže? - dle 
dotazovaných adolescentů 

V navazující otázce, zda si adolescenti myslí, že si již rodiče zvykli na jejich nepřítomnost 

doma, odpovědělo 90% dotazovaných adolescentů - ano. Pouze 2 dotazovaní uvedli, že si 

rodiče stále nezvykli. Podobné výsledky vyplynuly i z otázky na četnost telefonických 

kontaktů, ta se od počátku nástupu postupně snižovala: 14 dotazovaných uvedlo, že si 

v začátcích s rodiči intenzivně telefonovali (což se u většiny po čase změnilo, pouze 2 

dotazovaní uvedli, že si telefonují stejně intenzivně tj. každý den jako na začátku pobytu na 

domově mládeže), 6 dotazovaných uvádí, že si od začátku pobytu telefonují málo, jen když 

něco potřebují, anebo aby si s rodiči domluvili páteční odjezd domů. 

K tomuto tématu dále připojuji odpovědi na otázku, zda se dotazovaným adolescentům na 

začátku pobytu stýskalo. 85% dotazovaným se stýskalo, těžce prožívali samotu a odtržení 

od matky, což kompenzovali již zmíněným častým telefonováním s rodinou (jeden 

dotazovaný uvedl, že přestože se mu nestýskalo, tak mu rodiče často telefonovali, aby 

zkontrolovali jeho zdravotní stav), další dvě dívky uvedli, že se jim nestýskalo, ihned se 

zapojili do chodu domova a využívali získanou svobodu (šlo o dívky zcela samostatné, 

s lehkým tělesným postižením a obě se zúčastnily se svými rodiči „seznamovacího" pobytu 

před nástupem na domov mládeže). 

Popisované změny po nástupu adolescenta na domov mládeže 

Odpovědi se kombinovaly, bylo možných více odpovědí, celkový počet odpovědí 

dotazovaných adolescentů byl 32 (viz tab. 10). Na prvních třech místech adolescenti 

uvedli: 1) větší samostatnost, 2) zlepšení komunikace, 3) zlepšení sebeobsluhy. 
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Pozorované změny: Absolutní četnost Četnost odpovědí dle pohlaví 
Pozorované změny: odpovědí Muži Zeny 

• Větší samostatnost 11 5 6 
• Zlepšení komunikace 9 2 7 
• Zlepšení sebeobsluhy 3 2 1 
• Negativní změny 3 2 1 
• Jiné změny 4 3 1 
• Žádné změny 2 2 
Celkem 32 16 16 

tabulka 11. Změny v chování, nové dovednosti získané za dobu pobytu na domově 
mládeže. 

Získáním „větší samostatnosti" měli dotazovaní adolescenti na mysli, že nejsou tak vázaní 

na rodiče, že s nimi nepotřebují být v kontaktu každý den, že se o sebe dokážou postarat 

sami, zařídit si potřebné věci sami, dokážou si říci o pomoc a že mají volnost 

v rozhodování. 

Jako zlepšení komunikačních schopností adolescenti uváděli, že se dokážou lépe 

vyjadřovat, říci svůj názor, že nejsou tak ustrašení, jsou otevření a průbojnější, stojí si za 

svými názory. Z 78% uváděly tuto změnu dívky. 

Mezi negativní proměny adolescenti řadí: snížení aktivity ve škole, méně času věnovaného 

rehabilitaci a cvičení, přípravě do školy, že nejsou tak pořádní tak jako doma. 

Zlepšení sebeobsluhy pro adolescenty znamená získání nových dovedností při cestování po 

městě, přesunech a jízdě na vozíku, při nákupech a přípravě jídla, tato oblast úzce souvisí 

se samostatností, důležitým poznatkem bylo, že tyto činnosti adolescenti zvládnou sami 

bez pomoci. 

Dva dotazovaní (oba ve věku 16 let) uvedli, že nepozorují žádné změny, že ani žádné 

nečekají a že je na změny ještě příliš brzy. Jeden z nich nastoupil na domov mládeže v září, 

druhý je na domově mládeže teprve tři týdny. 

Mezi „jiné" změny jsem zařadila tyto 4 odpovědi: 

- „naučil jsem se poslouchat ostatní, dřív jsem byl arogantní maminčin mazánek a 

neposlouchal jsem nikoho" (20 let); 

- „naučil jsem se pomáhat ostatním, dřív máma pořád pomáhala jenom mě, teď když 

můžu, tak pomáhám já" (18 let); 

- „dřív jsem byl hodně výbušný, když měl někdo poznámky k mému postižení, ale tady 

jsou všichni stejně handicapovaní, tak jsem se víc zklidnil" (17 let) 
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- „od té doby, co tu bydlím, se posílily naše vzájemné vztahy mezi mnou a rodiči a 

bráchou, a pak i mezi samotnými rodiči navzájem" (19 let) 

obrázek 4. Popisované změny v chování, získané nové dovednosti po nástupu 
dotazovaných adolescentů na týdenní pobyt na domově mládeže v JÚS 

Změny v chování, nové dovednosti 

• Větší samostatnost 
• Jsem komunikativnější 
• Zlepšení sebeobsluhy 
• Negativní změny 
• Žádné změny 
• Jiné změny 

Zapojení do vrstevnické skupiny 

18 (tj. 90%) dotazovaných adolescentů uvedlo, že si na domově mládeže našli nové 

kamarády, 2 dotazovaní uvedli, že prozatím jde pouze o známé. Tito dva adolescenti jsou 

na domově mládeže teprve krátce - dvacetiletá dívka 3 měsíce (ta uvedla, že se obecně 

baví více s vychovateli, je nutno uvést, že vzhledem k velmi těžkému postižení je odkázána 

většinu dne na jejich pomoc), - šestnáctiletý chlapec 3 týdny (ten uvedl, že je na domově 

velmi krátce a ještě přátelské vztahy nestihl navázat). 

15 (tj. 75%) dotazovaných dále uvedlo, že má více kamarádů v Praze na domově mládeže 

než doma v místě bydliště. 4 z nich (tj. 27%) uvedlo, že nikdy neměli v místě bydliště 

přátele, že se jich ostatní děti stranily a nenavazovaly s nimi kontakt, další dotazovaní 

uváděli ztrátu přátel v místě bydliště z důvodu vzájemného odcizení a méně častých 

kontaktů po nástupu na týdenní pobyt. Pouze 3 z celkového počtu dotazovaných (tj. 15%) 

uvedli, že mají více kamarádů doma v místě bydliště, 2 dotazovaní (tj. 10%) uvedli, že je 

to tak „půl na půl", že mají stejný počet kamarádů doma i na domově mládeže. 

V návaznosti na toto téma se nabízí otázka trávení volného času o víkendu. Z odpovědí 

vyšlo, že 13 (tj. 65%) dotazovaných tráví víkend s rodiči, 2 dotazovaní s kamarády, 5 

dotazovaných částečně s rodinou a částečně s kamarády. Podrobnější vysvětlení, proč jsou 

raději doma s rodinou: „doma mám klid a pohodu; domácí stravu; počítač; jsem radši 
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s mámou, ráda si s ní povídám, jelikož jsem přes týden s kamarády; víkendy si užívám 

doma, jsme si vzácnější, když se vidíme jen o víkendu." 

Vztahy s rodiči 
Je rodina první na koho se adolescenti obrací se svými problémy? 

Adolescenti se obrací s problémy: 
Absolutní 

četnost 
odpovědí 

Relativní 
četnost 

odpovědí 

Četnost odpovědí dle 
pohlaví Adolescenti se obrací s problémy: 

Absolutní 
četnost 

odpovědí 

Relativní 
četnost 

odpovědí Zeny Muži 

• Nejdříve na rodiče, potom na 
kamarády 

10 50% 3 7 

• Jen na rodiče, svěřují se jen jim 3 15% 2 1 

• Nejdřív na kamarády, potom na 
rodiče 6 30% 4 2 

• Svěřují se jen kamarádům, 
rodině nemůžou 1 5% 1 

Celkem 20 100% 10 10 

tabulka 12. Na koho se dotazovaní adolescenti obrací se svými problémy? 

Mezi důvody dotazovaných, kteří uvedli, že se obrací nejdříve na kamarády, byly tyto: 

„rodiče nemám u sebe, první kdo je poblíž, jsou kamarádi; s kamarády trávím více času, 

některé věci nemusí rodiče vědět hned". 

Dotazované adolescenty (ve věku 16, 17 a 18 let), kteří uvedli, že se svěřují a obrací se 

svými problémy pouze na rodiče, bych charakterizovala jako introverty, s úzce 

zaměřenými individuálními zájmy. 

Kromě dvou dotazovaných adolescentů se všichni obrací častěji na matku. Tito dva mladí 

muži (oba s velmi těžkým postižením) to sami vysvětlují tak, že kdykoliv se obrátí na otce, 

ten reaguje „rozumně a s větším klidem" než jejich matky. V dalším rozhovoru dále uvedli, 

že mají k otci spíše přátelský vztah („táta je spíš kamarád a můj vzor"). To, že se všichni 

adolescenti obracejí častěji na matku, vidím jako přirozený důsledek zvýšené péče ze 

strany matky. Protože to jsou právě matky, kdo s nimi v dětství procházely všemi 

léčebnými procedurami, kdo s nimi každý den rehabilitoval, kdo je doprovázel do školy. 

Zde bych ještě k doplnění chtěla uvést, že mezi dívkami byla jen jedna rodina neúplná, 

kdežto mezi chlapci šlo o pět rodin (4 adolescenti v péči matky, 1 ve střídavé péči obou 

rodičů). Což vidím jako další důvod, proč se i adolescenti - muži častěji obracejí na matky. 
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Rodinné vztahy popisovali všichni dotazovaní adolescenti jako harmonické, ve 4 případech 

jako více přátelské než je vztah rodič-dítě, pouze 4 dotazované dívky uváděly, že v této 

chvíli jsou vztahy spíše neharmonické, důvodem byly častější hádky (ve dvou případech 

šlo o hádky se sourozenci, v dalších dvou s matkou). Co se týče hádek a rozepří v rodině, 

80% adolescentů se s rodiči hádá o běžné, banální věci, pouze 2 adolescenti uvedli, že se 

s rodiči vůbec nehádají - v jednom případě jde o 16letého introvertního chlapce, v druhém 

případě, 18letá dívka uvedla, že se již s rodiči nehádá, že „to už máme za sebou". Dvě 

dívky ve věku 20 let s těžkým a velmi těžkým uvedly dvě zásadní témata, na kterých se 

s rodinou nikdy neshodnou: „nejčastěji se hádáme o mé budoucnosti, v jejích očích je to 

hodně naivní, nevěří mi a pro mě je důležité jim to vysvětlit." ; „často se přeme o to, že 

bych měla víc cvičit, vyčítají mi, že na to kašlu". V obou případech rodiče v rozhovorech 

později uvedli stejné rozepře. 

Společné aktivity s rodinou: 

Aktivity o víkendu: 
Absolutní četnost 

odpovědí 
Relativní četnost 

odpovědí 

• Trávím víkend s rodinou 13 40,6% 

• O víkendu podnikáme s rodiči společné akce 9 28,1% 
• O víkendu nepodnikáme s rodiči společné akce, 

ale jsem doma 6 18,8% 

• O víkendu nepodnikáme žádné společné akce s 
rodiči, jsem raději venku s kamarády 4 12,5% 

Celkem 32 100,00% 

tabulka 13. Společné akce adolescentů a jejich rodičů o víkendu 

Otázka se týkala společně tráveného času s rodiči, vzhledem k týdennímu pobytu 

adolescentů na domově mládeže, to znamenalo trávení volného času o víkendu či o 

prázdninách. V kategorii „nepodnikáme žádné společné akce, ale jsem doma" byli 2 mladí 

muži, kteří uváděli, že se cíleně snaží společným aktivitám vyhnout a většinu času tráví 

hrou na počítači. 

Mezi společné akce dotazovaní adolescenti zahrnovali - návštěvy kina a jiné kulturní 

aktivity, sportovní zápasy, společné nákupy, návštěvy u známých, víkendy trávené na 

chatě. 75% dotazovaných adolescentů uvádělo, že pravidelně a rádi jezdí na společné 

dovolené s rodinou. 5 dotazovaných uvedlo, že již nejezdí (1 dotazovaná z finančních 

důvodů, ostatním se na společné dovolené nechce - jde o mladé muže ve věku 17-20 let). 
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Dají adolescenti na rady svých rodičů? 

Řídí se adolescenti radami rodičů? Absolutní četnost 
odpovědí 

Relativní četnost 
odpovědí 

• Ano, vždy 5 25% 

• Někdy, rady vyslechnu, ale vždy se 
podle nich neřídím 12 60% 

• Ne, dělám si vše po svém 3 15% 

Celkem 20 100% 

tabulka 14. Dají adolescenti na rady rodičů, řídí se jimi? 

Dotazovaní adolescenti, kteří uváděli, že se vždy řídí radami rodičů, byli ve věku 16, 17, a 

18 let. Všichni dvacetiletí uvedli, že rady rodičů vyslechnou, ale již se řídí vlastním 

úsudkem, což vidím jako znak samostatnosti. Ostatně větší samostatnost a zlepšení 

komunikačních schopností tito dvacetiletí uváděli jako pozorované změny v chování a 

získané nové dovednosti po nástupu na domov mládeže. 

Podobné výsledky se objevily i v odpovědích na otázku, zda si adolescenti stojí za svými 

názory, když diskutují s rodiči. V pěti případech dvacetiletí uvedli, že si pevně stojí za 

svými názory a mimo jiné dodávali: „většinou jsem dominantní já a mámu přesvědčím" 

nebo „v současné době si hodně stojím za svými názory, ale před nástupem sem na internát 

mi to moc nešlo". Mladší adolescenti uváděli, že za své názory bojují jen chvíli a pak 

raději ustupují rodičům. „Většinou ustoupím a myslím si svoje" nebo „dlouho si trvám na 

svém, ale pak mě to přestane bavit a radši ustoupím". Adolescenti dále uváděli, že ve 

většině sporů, mají pravdu rodiče („máma má většinou pravdu a přiznávám, že mi dělá 

problém to uznat"). 

Názory na přísnost rodičů 

Jsou rodiče přísní? Absolutní četnost 
odpovědí 

Četnost odpovědí dle 
pohlaví Jsou rodiče přísní? Absolutní četnost 

odpovědí 
Muži Zeny 

• Ano - rodiče jsou přísní 5 3 2 

• Ne - rodiče nejsou přísní, dávají mi 
svobodu 15 7 8 

Celkem 20 10 10 

tabulka 15. Jak hodnotí dotazovaní adolescenti přísnost rodičů 
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Dotazovaní adolescenti chápou pojem přísnost takto: „drží mě zkrátka; hlídají mě; jsou 

důslednější; častěji mě kontrolují; jsou přísnější, protože se o mě bojí a chtějí, abych 

v životě obstál". Dotazovaní, kteří uvedli, že rodiče jsou přísní, byli všichni ve věku 17 a 

18 let. 

Všichni dvacetiletí uvedli, že rodiče nejsou přísní, že nechávají rozhodování na nich 

samotných vzhledem k tomu, že jsou již plnoletí. Dotazovaní adolescenti uváděli, že rodiče 

nejsou přísní, protože: „jsou benevolentní; rozhodnutí nechávají na mě; dávají mi svobodu; 

podporují mě, i když vědí, že úspěch není zaručen; nesoustředí se tolik na mou výchovu, 

protože mám mladší sourozence". 

K tomuto tématu se pojí i zjištěná fakta o důležitosti školních výsledků (prospěchu) pro 

rodiče. Pouze 3 dotazovaní odpověděli, že jsou pro rodiče výsledky a prospěch ve škole 

důležité. 

Názory adolescentů na představy a přání rodičů o budoucnosti svých dětí: 

Přání, představy rodičů: Absolutní četnost Četnost odpovědí dle pohlaví 
Přání, představy rodičů: odpovědí Muži Zeny 

• Abych se osamostatnil/a 8 3 5 

• Abych dál studoval/a 5 4 1 

• Nechávají to na mě 2 1 1 

• Abych se slušně choval/a 2 2 

• Jiné představy 3 3 

Celkem 20 10 10 
tabulka 16. Názory dotazovaných adolescentů na otázku - K čemu je rodiče vedou, jaká 
jsou jejich přání? - členěno dle pohlaví. 

Tři dvacetiletí adolescenti uvedli, že si rodiče přejí, aby se osamostatnili. Šestnáctiletí 

naopak uváděli, že si rodiče přejí, aby dále pokračovali ve studiu (i ve smyslu 

pokračujícího studia na vysoké škole). 

Jiná přání a představy rodičů, dle dotazovaných adolescentů: 

- žena s velmi těžkým postižením - 20 let- „hlavně si přejí, abych fungovala, abych měla 

zajištěnou péči po celý život, nevěří, že se můžu osamostatnit a starat se o sebe sama" 

- dívka s lehkým postižením - 17 let - „abych byla pořádná a uklízela" 

- dívka s lehkým postižením - 18 let - „chtějí, abych se vyučila a šla hned do práce" 
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Plány dotazovaných adolescentů do budoucna 
Dotazovaní adolescenti uváděli několik možností, často se shodovali: 

Plány do budoucna: 
Absolutní četnost 

odpovědí 
Relativní četnost 

odpovědí 

• Dodělat školu, odmaturovat 12 40 % 

• Najít si práci 7 23,5 % 

• Najít si vlastní bydlení 3 10 % 

• Založit si rodinu 1 3 % 

• Dále studovat 7 23,5 % 

Celkem 30 100% 

tabulka 17. Přehled plánů do budoucna uváděné dotazovanými adolescenty. 

Prioritou dotazovaných adolescentů je dostudovat střední školu, složit maturitní zkoušku, 

získat výuční list. Překvapivě pouze 3 dotazovaní uvedli, že si chtějí najít vlastní 

samostatné bydlení. Šlo shodně o dvacetileté adolescenty s velmi těžkým a těžkým 

tělesným postižením. 

Plán najít si práci má 7 dotazovaných adolescentů, této možnosti nejprve předcházel plán 

zkusit studovat na vysoké škole. Pouze jedna 18letá mladá žena je rozhodnuta nastoupit do 

zaměstnání ihned po maturitě. A pouze jeden dotazovaný adolescent ve věku 20 let, uvedl 

jako poslední plán do budoucna, založení rodiny. Jiný plán kromě složení maturity a 

pokračujícího vysokoškolského studia mělo 5 dotazovaných adolescentů, všichni ve věku 

16 a 17 let, jako např. „chtěla bych jezdit dostihové koně; chtěla bych mít vlastní galerii". 

Na toto téma navazuje další otázka týkající se samostatnosti a to : 

Samostatné bydlení: 

Plánuješ samostatné bydlení? Absolutní četnost 
odpovědí 

Relativní četnost 
odpovědí 

• Ano, určitě 9 45% 

• Ano, ale ne v blízké době 6 30% 

• Ne, neplánuji 5 25% 

Celkem 20 100% 

tabulka 18. Přehled dotazovaných adolescentů ve spojitosti s otázkou samostatného 
bydlení dle věku. 
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Všichni dvacetiletí, kteří odpověděli - ano, určitě plánuji samostatné bydlení - uvedli, že 

chtějí bydlet v Praze, kvůli větším možnostem ubytování i pozdějšího uplatnění na trhu 

práce. 

Budoucí samostatné bydlení a názory rodičů na toto téma: 

Názory rodičů na samostatné bydlení: Absolutní četnost odpovědí 

1. Rodiče si to nedokáží představit 5 

2. Budou souhlasit 8 

3. Nevím, nebavíme se o tom 7 

Celkem 20 

tabulka 19. Názory rodičů na samostatné bydlení jejich dětí - dle adolescentů. 

K odpovědím 1. - všichni dotazovaní z této skupiny jsou upoutáni na vozík, čtyři z nich 

mají velmi těžké nebo těžké postižení a ve svých odpovědích např. uvádějí: „máma vidí 

jen spoustu negativ, bojí se toho a nedokáže pochopit, že to jde zařídit"; „přestože mi to 

rodiče přejí, nedokážou si to představit a nevěří tomu"; „až na to přijde, bude máma 

překvapená a táta vyplašený, ale nic jiného jim nezbude, než s tím souhlasit" 

Dotazovaní adolescenti, kteří odpověděli, že se s rodiči na toto téma nebaví, z 71% chodí 

do prvního ročníku a svou budoucnost plánují jen do maturity, zbylé dvě dotazované z této 

kategorie uvedly: „s rodiči to neprobíráme, mám strach ze stěhování a chci zůstat doma"; 

„s rodiči se o tom nebavíme, mají o mě pořád strach, pro ně jsem malá holka". 

Partnerské vztahy 
Otázka na partnerské vztahy nebyla v tématech, kterým jsem se chtěla v rozhovorech 

dotknout, vyplynula z rozhovorů, především z rozhovorů se staršími adolescenty. Ti jsou 

již na prahu dospělosti a nalezení partnera a založení rodiny se pro ně stává další potřebou 

a cílem, kterého chtějí dosáhnout. 

Z 11 dotazovaných ve věku 18-20 let všichni odpovídali, že partnera teprve hledají. 45% 

z nich chce mít rodinu (všichni dvacetiletí), toto téma je pro ně důležité a ve svých 

výpovědích uvádějí: „chci mít rodinu, ale bojím se toho, se mnou pak bude mít partnerka 

na starost dítě navíc."; „chci mít rodinu, hledám partnera, ale nechci nic lámat přes koleno, 

nechávám tomu volný průběh"; „chci mít rodinu, myslím na to, ale rodiče to pokládají za 

nereálné a chtějí mě ušetřit, tak se o tom nebavíme". 
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Puberta 
7 dotazovaných (tj. 35%) se samo zařadilo do období puberty (dle jejich slov 

charakterizované jako - divokost, nespoutanost, vztahovačnost, hádky s rodiči, protesty, 

neovladatelný smích) a vypovídají: 

- „papírově jsem už dospělý, ale mentálně jsem pořád ještě dítě" (18 let); 

- „na dospělost a na povinnosti se netěším, pořád mi to přijde stejné, jsem ještě dítě" 

(16 let); 

- „jsem pořád v pubertě, jsem ztřeštěnej, všemu se pořád směju" (17 let). 

Stejný počet dotazovaných uvedl, že občas cítí být v pubertě, ale zároveň pozorují 

zklidnění v chování - „občas mám manýry jako v pubertě, výbuchy smíchu, ale jsem 

rozumnější" (20 let). 

Zbývajících 30 % se již do puberty neřadí - „připadám si dospělý, ale nemám vlastní 

příjem, takže jsem vlastně pořád závislý na kapesném od rodičů" (18 let), „připadám si 

dospělý, jelikož jsem tu bez rodičů" (18 let). 
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2.2 VÝZKUMNÁ DATA Z ROZHOVORŮ S RODIČI ADOLESCENTŮ 

Rozhovory jsem dělala s 10 rodiči těchto adolescentů: 

Rozdělení adolescentů dle pohlaví, věku, míry postižení 

Zeny (věk) Míra postižení Muži (věk) Míra postižení 
17 let Lehké 17 let Středně těžké 
19 let Středně těžké 18 let Velmi těžké 
20 let Středně těžké 18 let Středně těžké 
20 let Těžké 18 let Středně těžké 
20 let Velmi těžké 20 let Středně těžké 

tabulka 20. Rozdělení adolescentů, s jejichž rodiči probíhaly rozhovory 

Rozhovorů se zúčastnili v 8 případech matky, v 1 případě pouze otec, v 1 případě oba 

rodiče. Devět adolescentů z těchto rodin má další sourozence. Dva adolescenti jsou 

vychováváni pouze matkou. 

Obavy před nástupem na domov mládeže 

Obavy rodičů: 
Absolutní četnost 

odpovědí 
Relativní četnost 

odpovědí 

• Jak zvládne: 
o Odloučení od rodiny 4 30,9% 
o Samostatný pohyb, chůzi 3 23% 
o Začlenění do kolektivu 3 23% 
o Sebeobsluhu 1 7,7% 

• Neměla jsem větší obavy 1 7,7% 
• Ze špatné party, drog 1 7,7% 
Celkem 13 100,00% 

tabulka 21. Nejčastější obavy rodičů před nástupem jejich dětí na domov mládeže 

Rodiče adolescentů s lehkým a středně těžkým postižením, kteří jsou schopni 

samostatného pohybu, popisovaly své obavy takto: 3 rodiny se obávaly, zda se úspěšně 

zapojí do většího kolektivu, dvě matky k tomu shodně uvedly, že se obávaly odloučení: 

„Byla jsem na ní hodně upnutá a u ní na základce se jí děti smály, nemohly to přijmout, 

nesetkaly se s tím a byly na ní ošklivé" nebo „na základní škole byl na mě dost fixovaný a 

já na něj, dříve špatně přijímal nový kolektiv, špatně se zapojoval". 

Další 3 rodiny se obávaly samostatného pohybu jejich dětí a to jak mimo domov mládeže, 

tak v něm: „nebyla zvyklá pohybovat se sama po ulici"; „bála jsem se, jak bude zvládat 
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dojíždění domů a přepravu metrem", „bála jsem se, jak zvládne pohyb po internátu bez 

vozíku a osobní hygienu", poslední matka se obávala zapojení do špatné party a možného 

kontaktu s drogami. 

Dva rodiče adolescentů s těžkým a velmi těžkým postižením uvedli, že se velmi obávali, že 

bez jejich pomoci děti pobyt na domově mládeže nezvládnou: „byla na nás hodně 

fixovaná, celý život byla jenom s námi, tenkrát jsme to obrečeli, přijeli jsme k internátu, 

rychle jsme ji vystrčili a odjeli jsme pryč" nebo „byly jsme pořád jenom spolu a teď se o ní 

měli starat úplně cizí lidé, měla jsem strach, aby někde nezůstala bez pomoci, aby měla 

zajištěnou dobrou péči". Obě tyto rodiny závěrem uvedly, že bylo pro ně velkým 

překvapením, jak rychle si jejich dcery přivykly na nové prostředí. Dobu adaptace uváděli 

v týdnech. Třetí rodina měla zcela jiný pohled a uvedli: „větší obavy jsem neměla, syn je 

komunikativní, přizpůsobivý i celkem zodpovědný. Možná jen trošku, zda bude on sám 

spokojený". V tomto případě onemocnění progredovalo až po nástupu na domov mládeže. 

To je základní rozdíl v přístupu rodičů k samostatnosti jejich dětí, když je dítě odkázáno na 

jejich péči již od narození, zvykají si rodiče na osamostatňování v adolescenci hůře (nebo 

jim přijde přímo nereálná), ale v případě progresivních postižení, kdy dítě bylo na začátku 

vývoje samostatné, je pro rodiče proces autonomizace přirozený. Ze strany jejich dětí také, 

měly možnost si samostatnost samy vyzkoušet, mají s tím vlastní osobní zkušenost. 

Shodně také tyto tři rodiny uvedly, že se jejich děti velmi osamostatnily, když získaly 

elektrický vozík. „Já ji tady vůbec nepoznávám, ona tak rychle jezdí a tak rychle mluví, 

celá úplně pookřála. Možná je to tím, že doma je na mechaničáku a jen odpočívá a nabírá 

síly na další týden tady." 
r v 

Důvody rodičů pro nástup jejich dětí do JUS 

Absolutní 
četnost odpovědí 

Relativní 
Důvody pro nástup do JÚS: Absolutní 

četnost odpovědí četnost 
odpovědí 

• Vzdálenost, nemožnost dojíždět 8 42% 
• Specifické podmínky ke studiu, výhody nabízené 6 32% 

péče 
• Problémy s integrací na ZS 3 16% 
• Zaměření studijního oboru 1 5% 
• Aby se syn osamostatnil 1 5% 
Celkem 19 100,00% 

tabulka 22. Důvody rodičů k nástupu jejich dětí na domov mládeže v JÚS 
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Odpovědi se často shodovaly a kombinovaly. 

Pro nástup na domov mládeže se rodiny shodně rozhodly kvůli velké vzdálenosti školy od 

místa bydliště a nemožnosti denně dojíždět. Kromě toho rodiče přesvědčila nabízená 

komplexní péče, široká možnost mimoškolních aktivit, bezbariérové prostředí, dobrý první 

dojem z péče vychovatelů pro návštěvě domova, dále pak zaměření studijního oboru a ve 

třech případech i problémy s integrací na základní škole. Pouze jedna matka uváděla hlavní 

důvod, aby se její syn osamostatnil. 

O nástupu do JÚŠ ze 60% rozhodovali rodiče, ve 40% rozhodovali sami adolescenti, 

„dcera sama překonala strach a rozhodla se k nástupu, Praha pro ní byla zásadní věc a 

chtěla se osamostatnit". Když tyto výpovědi srovnám s výpověďmi dotazovaných 

adolescentů, liší se ve dvou případech. Adolescenti uváděli, že se rozhodli společně 

s rodiči a rodiče ve dvou případech uvedli, že o nástupu rozhodli sami bez dětí. 
r v 

Změny v rodině po nástupu adolescenta do JUS 
Důležitou změnou, kterou pozorovalo 8 rodičů (tj. 80%), byl nárůst volného času, 6 z nich 

začalo chodit do zaměstnání na celý úvazek, další 2 matky využily nově nabytý čas k péči 

o zbývající členy rodiny. Všichni rodiče uváděli, že jim dítě hlavně zpočátku velmi 

chybělo („Byl to strašný nezvyk, měli jsme hrozně volného času, všechny denní povinnosti 

odpadly a člověk si trochu oddychl"; „Na začátku nám chyběla, bylo tu takové prázdno, ale 

vím, že je to tu pro ni ideální, má tady vyžití a je to její druhý domov"). 

Další pozorovanou změnou, tentokrát ve vztahu k adolescentovi (uvedly 2 matky) , bylo 

částečné odcizení: „Život se nám výrazně nezměnil, kromě toho, že se pět dní nevidíme a 

skoro nic o synovi nevím"; „Máme teď sice víc financí, ale taky víc starostí a méně 

vědomostí o synovi, vůbec nevím, co celý týden dělá". 

Pouze jedna matka dvacetiletého syna nepozoruje žádné výrazné změny v chodu rodiny. 

Do zaměstnání chodila i před nástupem syna na domov mládeže, jejich vztah popisuje jako 

velmi přátelský a kamarádský, syn v rozhoru uvedl: „máme velmi úzký vztah i teď", na 

otázku, zda si na začátku pobytu více telefonovali, odpověděl: „ani ne, snažil jsem se být 

silný a vydržet to, voláme si tak dvakrát týdně, jen informativně". 

Pozorované změny u adolescentů z pohledu rodičů 
90 % rodičů uvedlo na prvním místě pozorovanou větší samostatnost. Dále pak zlepšení 

komunikace, lepší prosazování vlastních názorů: „naučil se vyřídit si záležitosti, které by 

doma zřejmě neměl potřebu zařizovat". 
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Pouze rodiče 20leté dcery s těžkým postižením nehodnotily změny ve smyslu většího 

osamostatnění a uvedli: „někam se vydat, něco si zařídit pusou, to jí jde, ale takovou tu 

sebeobsluhu, přesuny, postarání se o sebe, to je snad ještě horší", otec ještě připojil: „my 

vlastně nevíme, jak je teď samostatná tady, v tomhle nás to tu trochu zklamalo, protože 

jsme si mysleli, že jí naučíte právě tu sebeobsluhu, alespoň ty základní věci a to se, 

myslím, nepovedlo". Přestože tito rodiče nenazývají tyto změny samostatností, považuji 

schopnost říci si o pomoc, zařídit se asistenci a doprovod za velký důkaz osamostatňování. 

A u adolescentů s těžkým tělesným postižením je to jediná možnost, jak získat určitou 

autonomii, jelikož na péči ostatních jsou a budou odkázáni celý život. 

Doba adaptace adolescentů z pohledu rodičů 

Odhadovaná doba adaptace: Absolutní četnost odpovědí 

• 1-3 týdny 3 

• 1-3 měsíce 5 

• Půl roku 2 

Celkem 10 

tabulka 23. Jak dlouho si adolescenti zvykali na prostředí domova mládeže- dle rodičů 

Nejčastěji uváděli rodiče dobu adaptace svých dětí 2 až 3 měsíce. Dvě matky uvedly 

přibližné mezníky doby přizpůsobování: Vánoce a začátek druhého pololetí. Rodiče, kteří 

uvedli dobu adaptace svých dětí v týdnech, byli překvapeni z toho, jak rychle si dcery 

zvykly, „šokovalo nás to, čekali jsme, že pro ní pojedeme, že to nezvládá, že je jí smutno a 

ona nám po 14 dnech volala, že jede se třídou na tábor." 

Pohled rodičů na samostatné bydlení 
70 % rodičů si dokáže představit, že se jejich děti od nich odstěhují a budou bydlet 

samostatně, v Praze vidí více možností k uplatnění. 3 z nich dodávají, že zcela smíření 

s tímto faktem nejsou, ale rozhodnutí nechávají na svých dětech, již plnoletých, a budou je 

podporovat („bude to pro ni těžké, ale plánuje to se dvěma kamarádkami, které má už od 

základky a ty by jí dělaly asistentky"). 

Dvě matky dále uvedly, že již před nástupem jejich synů na domov mládeže počítaly s tím, 

že v Praze v budoucnu zůstanou („právě proto jsem ráda, že je mimo domov na internátě v 

Praze, aby poznal, jaké to je být bez rodičů a mohl se rozhodnout, zda by chtěl být sám 

nebo ne"). 
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30% rodičů si samostatné bydlení svých dětí nedokáže představit. V jednom případě, 

z důvodů nízkého věku dcery, v dalších dvou rodiče nevěří v plné osamostatnění jejich 

dcer: „tady se může vždycky vrátit na pokoj, někoho si zavolat, ale jakmile si byt jednou 

vezme, tak to nepůjde" a „nám to připadá nereálné, myslím, že to nepůjde, samozřejmě 

bychom byli rádi, ale já potřebuji mít pocit, že bude zcela zabezpečená, že o ní bude dobře 

postaráno". 

Na co kladou rodiče při výchově důraz 
Rodiče v 70% mluvili v obecné rovině o slušném chování. Důraz kladou na to, aby jejich 

děti dobře vycházely s okolím, byly spolehlivé, pravdomluvné, zodpovědné, dokázaly řešit 

problémy a kromě toho: „aby nebyl příživník a nespoléhal na svou nemoc, že ho uchrání 

před prací"; „aby se cítil spokojený a šťastný", „aby měla něco, co ji bude bavit, byla 

spokojená a měla nějaké vyžití". 

Tři matky uvedly, že jsou jejich děti plnoleté a tudíž je již nevychovávají. Kromě slušného 

chování, pouze dva rodiče explicitně kladou důraz na samostatnost (v sebeobluze, 

v orientaci v prostoru, na zlepšení chůze). 

Navazujícím tématem je důležitost školních výsledků: Pouze pro jednu matku jsou 

výsledky ve škole „zatím nejdůležitější". Pro další dva rodiče je důležitější zdravotní stav 

jejich dítěte. 70% rodičů uvedlo, že známky jsou pro ně důležité, ale ne prioritní, 

důležitější je spokojenost, radost a přístup k práci („myslím, že nemáme nějaké přehnané 

nároky, určitě nechceme, aby nosil jen samé jedničky nebo dvojky"). 

Plány do budoucna z pohledu rodičů 
Všichni adolescenti mají podporu svých rodičů v uskutečňování svých plánů. Tři rodiny 

uvedly, že jen v těch správných a reálných. S tím souvisí, že podle některých rodičů si 

jejich děti nejsou jisty, co by rády dělaly („myslím, že neví, chce ještě dál studovat, my 

máme ale jiné představy, školu už nevidíme jako prioritu"). Dva rodiče nevidí všechny 

plány reálně: „chce ještě dál studovat, ale my nevíme, ať si to zkusí, obor nemá vybraný, 

ale musí to být nějaký lehký obor, taky mluví o práci, ale já si jí nedokážu představit 

někde na úřadě, možná tak někde ve stacionáři" nebo „ dřív chtěla jít na DAMU, ale už jí 

to přešlo, teď chce na vysokou na češtinu - literaturu, to nám přijde reálné, v tom by se 

mohla uplatnit". 

Ostatní rodiče nechávají budoucnost v rukou svých dětí - tři matky plně souhlasí 

s výběrem povolání v sociální oblasti: „chce pracovat s lidmi nebo pro lidi, kteří neměli 

nebo nemají zrovna příliš šťastný start do života, mohla by to být pro něj výzva". Další 
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souhlasí se studiem na vysoké škole: „chce jít na vysokou, ale učit se za něj nemůžu, to 

musí zvládnout sám". 

Vliv rodičů na adolescenty 
60% rodičů udává, že má velký vliv na své děti, že se vždy řídí jejich radami, že 

adolescentům záleží na tom, co si jejich rodiče myslí. Tito rodiče se svými dětmi vše 

rozebírají, hodně spolu mluví a dokážou se na všem domluvit. V tomto případě jde o 

rodiče čtyř dívek a dvou chlapců (tři z nich s těžkým a velmi těžkým postižením), do této 

skupiny patří také oba rodiče neplnoletých adolescentů. Matka sedmnáctiletého syna 

uvádí: „nějaký vliv na něj mám, většinou dá na mé rady, až když se mu to rozleží v hlavě a 

nějak si to srovná. Někdy mi připadá, že si myslí, že jsme jako rodiče úplně blbí a že mu 

nerozumíme." 

Trávení volného času rodiny s adolescenty 
Všichni rodiče uvedli, že většinu volného času o víkendu tráví společně se svými dětmi. 

Tři rodiny společně pracují na zahradě a provádějí běžné práce kolem údržby domu a 

chovu zvířat. Šest rodičů uvedlo, že jsou převážně doma, výlety nepodnikají („syn je 

introvertní, nejlíp se cítí sám, nejčastěji u počítače, každý v rodině má odlišné zájmy a my 

někdy chodíme o víkendu do práce"). Z toho jedna matka uvedla, že syn tráví volný čas i 

s přáteli, ostatní rodiče uváděli, že jejich děti v místě bydliště přátele nemají. Pouze jedna 

rodina podniká pravidelně různé akce se svým dítětem a to především otec, který chodí se 

synem pravidelně na sportovní utkání. Žádný z rodičů neuvedl, že by adolescenti trávili 

více času s kamarády. 

Pohled rodičů na budoucí partnerský vztah jejich dítěte 
40% rodičů uvedlo, že jejich děti na vážnější partnerský vztah nemyslí (tři mladí muži, 

jedna dívka, všichni ve věku 17-18 let). 

Dvě rodiny uvedly, že je pro ně těžké představit si, že by jejich dcery mohly mít partnera a 

v budoucnu založit rodinu - „nedokážu si představit, že bude mít někoho, když si nedokáže 

udělat základní věci, ale kdyby někoho měla, tak by měla větší motivaci a víc se kvůli 

tomu snažila" nebo „nevím, jestli o tom přemýšlí, je to pro nás tabu a vůbec se o tom 

nebavíme, pro mě je to podobné jako s tím, že by mohla bydlet sama". 

Další rodiče uvedli: „byli bychom rádi, kdyby měla partnera, ale má viditelný handicap, 

nemůže si lehce někoho najít". Zbylé odpovědi se shodovaly na tom, že adolescenti plánují 

trvalý partnerský vztah a založení rodiny, ale prioritou je nyní dokončení školy. 
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2.3 ZÁVĚRY ROZHOVORŮ 

Výsledky rozhovorů ukazují, že nejčastěji pozorovanou změnou po nástupu adolescentů na 

domov mládeže JÚS je větší samostatnost. V tomto směru chápanou jako nově získanou 

schopnost samostatně si vyřídit všechny potřebné věci, samostatně se rozhodovat dle své 

vůle, požádat o pomoc, postarat se o sebe. A to i ve smyslu získání nových dovedností 

v sebeobsluze. Tyto změny shodně pozorují i rodiče adolescentů a to dokonce v 90%. 

Zároveň tato získaná autonomie umožnila adolescentům uvolnit se z ochranitelské péče 

rodičů, dala jim možnost rozhodovat o svém životě, o svých plánech, avšak nijak 

nenarušila citové vazby na rodiči. 

Nutnou podmínkou začátku těchto změn byla adaptace na nové prostředí domova mládeže. 

Průměrná doba „přizpůsobení se" uváděná adolescenty byla 1 -2 měsíce, rodiče uváděli 1 -3 

měsíce. Výsledky rozhovorů ukázaly pouze na shodnou dobu adaptace u adolescentů 

s lehkým a středně těžkým postižením, v ostatních případech byla zcela individuální. 

Nástup na domov mládeže provázely obavy a to u obou dotazovaných skupin. Nejčastější 

obavou adolescentů před nástupem na domov mládeže, byl strach z odloučení od rodiny, 

z přerušení vztahů a samoty. V tomto se shodují s výpověďmi rodičů, ti se také nejvíce 

obávali, jak jejich děti zvládnou odloučení od rodiny. Odborná literatura také uvádí, že 

opuštění rodiny a odchod do internátních zřízení může působit citové a psychické 

problémy, žádný z adolescentů však tyto důsledky neuváděl. Rodina pro adolescenta stále 

zůstává zdrojem emocionálních podnětů a jistoty. Pouze dvě matky z deseti dotazovaných 

rodičů uvedly, že pozorují určité odcizení ve vztahu k jejich dětem. 

Přes uváděné obavy se potvrdil předpoklad, že se adolescenti i po nástupu na domov 

mládeže stále obrací se svými problémy, jako první na rodiče. Pouze 35% adolescentů se 

obrací nejprve na kamarády. Adolescenti se nejen více svěřují svým rodičům, ale o 

víkendech s nimi tráví většinu volného času. To znamená, že vztahy s rodinou nejsou 

narušovány týdenním pobytem na domově mládeže, a jsou pro adolescenty stále 

významné. 

Po nástupu na domov mládeže a nutné době adaptace se všichni adolescenti zapojili do 

vrstevnické skupiny. Většina z nich na domově mládeže vytvořila nové přátelské vztahy. A 

pouze 15% uvádí, že má stále více přátel v místě bydliště. U některých adolescentů šlo o 

první úspěšné zapojení mezi vrstevníky, v předchozích školách měli problémy s integrací, 

nezapojili se do kolektivu, což byl i důvod, proč začali studovat v JÚS. Odborná literatura 
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upozorňuje na to, že identifikace s vrstevníky se stejným postižením oddaluje integraci a 

plné zapojení do společnosti, převážná většina dotazovaných adolescentů však integrací 

prošla již na základní škole a z různých důvodů už v ní nepokračovala. Dále literatura 

uvádí, že ochranné klima specializovaných zařízení také brání plné integraci. Vzhledem 

k tomu, že nejde o celoroční ústavní pobyt, může poskytovaná péče adolescentům a jejich 

rodinám ulehčit život, pomoci jim v klidu najít sebe sama, stanovit si reálné cíle a 

dopomoci je realizovat. A samozřejmě i možnosti hlavního města dávají adolescentům 

z menších měst větší množství podnětů k jejich dalšímu rozvoji a zapojení do společnosti. 

Samostatnost a zvyšující se věk mění budoucí cíle adolescentů. Prioritou mladších 

adolescentů je dostudovat střední školu a úspěšně odmaturovat. U starších plnoletých 

adolescentů se dále objevuje plán pokračovat v dalším studiu nebo si najít zaměstnání. 

Nalezení zaměstnání není pouze potřebu být ekonomicky nezávislý na rodičích, ale 

touhou uplatnit se a seberealizovat se. Finanční nezávislost plnoletým adolescentům s 

postižením zajišťuje stát a možnosti jak sehnat vhodnou práci, jsou stále omezené. Tento 

fakt uvádějí i rodiče, kteří v této souvislosti v 70% předpokládají, že si jejich děti najdou 

samostatné bydlení v Praze, kde mají více šancí najít si vhodné povolání. 

Dokončování procesu autonomizace vidím u dvacetiletých adolescentů, ti jako jediní 

uvedli, že jejich budoucím plánem je samostatné bydlení, o kterém rozhodnou sami. 

Výjimečné výsledky se objevily u rodičů adolescentů s těžkým a velmi těžkým postižením. 

U těchto adolescentů se objevila zvýšená potřeba osamostatnit se. Rodiče adolescentů 

s vrozeným postižením však nevidí jejich emancipaci realisticky a nevěří jí. Z výpovědí 

rodiče a adolescentů s progresivním postižením je patrný jiný přístup. Zde rodiny 

podporují své děti v osamostatnění a přejí si to. Rozdíl vidím v jiných zkušenostech, děti 

s progresivním postižením byly na počátku vývoje schopné samostatnosti, měly v tomto 

směru více dovedností, jejich rodiče na to byli zvyklí. Děti s vrozeným postižením tuto 

schopnost nikdy neměli, rodiče za ně rozhodovali už od narození, byli zvyklí za ně 

přemýšlet a rozhodovat, proto jim teď přijde nepředstavitelné, že by jejich děti dokázaly 

něco samy. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat proces autonomizace adolescenta s tělesným 

postižením po nástupu na domov mládeže se zaměřením na sledování změn ve vztahu 

k rodičům. Teorie založená na poznatcích vývojové psychologie a specifik problematiky 

handicapovaných obecně charakterizovala tento proces, rozhovory pak demonstrují 

pohledy a zkušenosti samotných aktérů tohoto procesu. Úspěšné osamostatnění 

adolescentů s tělesným postižením se neobejde bez motivace a informovanosti všech 

zainteresovaných stran. Hlavně výchova, vzory a míra podpory rodičů ovlivňují, jak se 

dospívající s postižením postaví k problémům a jaký bude jejich další vývoj. 

Je třeba se snažit minimalizovat negativní jevy procesu autonomizace jako stavy úzkosti, 

samoty a co nejvíce usnadnit dobu adaptace na nové prostředí. Důležitá je spolupráce 

rodiny i všech dalších, kteří se podílejí na výchově adolescentů na domově mládeže. 

Pro další rozvoj a zlepšení stávající odborné praxe v oblasti výchovy adolescentů 

s tělesným postižením doporučuji plně zapojit rodinu. Před nástupem na domov mládeže 

všem rodinám nabízet možnost účastnit se zmíněných „seznamovacích" pobytů a provádět 

pravidelní individuální schůzky s rodiči nad rozvojem jejich dětí, nevyčleňovat je 

z výchovy na domově mládeže a úzce s nimi spolupracovat. Účast rodičů na třídních 

schůzkách a komplexních hodnoceních nestačí. Rodiče často neví, jakých pokroků jejich 

děti dosáhly, jak se chovají mimo domácí prostředí a jaké možnosti mají do budoucna. 

Velmi podnětné by bylo také srovnání výsledků se zdravými adolescenty nebo s 

integrovanými adolescenty žijícími v rodinách. Pro další možný výzkum v této oblasti 

doporučuji účast psychologa, který by dokázal přesnými testovými metodami hlouběji 

popsat výchovný styl a rodinné vztahy. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Připravené otázky pro rozhovory 
Pro adolescenty: 

- Chodil/a jsi na běžnou základní školu? 
- Proč ses rozhodl/a pro Jedličkův ústav a ubytování na Domově mládeže Tap? 
- Rozhodovali o tom i rodiče? 
- Měl/a jsi obavy, když si nastupoval/a na domov mládeže? Z čeho nejvíce? 
- Myslíš, že i rodiče měli obavy? 
- Jak často j ste si telefonovali? 
- A myslíš, že si již zvykli, že je to už lepší? 
- Stýskalo se ti na začátku? A teď? Těšíš se na víkend strávený s rodinou? 
- Jak dlouho ti trvalo, než sis zvyknul/a na prostředí domova mládeže? 
- Myslíš, že za tu dobu, co tu bydlíš, ses nějak změnil/a, třeba v chování, 

vlastnostech, že ses něco nového naučil/a? 
- Našel/a sis tu kamarády? 
- Myslíš, že máš víc kamarádů tady na domově mládeže, potažmo v Praze než doma? 
- Znají tvoji rodiče tvé kamarády? Souhlasí s nimi? 
- Když si na víkend doma, trávíš víc času s rodiči nebo kamarády? 
- A když přijedeš domů, podnikáte nějaké společné akce s rodinou? Jezdíte v létě na 

společné dovolené? 
- Jak bys zhodnotil/a vaše rodinné vztahy - jsou harmonické, přátelské, veselé nebo 

neharmonické ve smyslu, že se častěji hádáte? 
- Hádáte se někdy? Kvůli čemu? Je něco v čem ti rodiče nerozumí, nechápou tě, 

v čem se neshodnete? 
- Stojíš si za svými názory, když spolu diskutujete? Kdo má většinou pravdu? 
- Jaké vlastnosti oceňuješ na rodičích? 
- Máš nějaké vlastnosti, které jsi zdědil/a po rodičích? 
- Můžeš se na rodiče kdykoliv spolehnout, obrátit? Na koho z rodičů se obracíš 

častěji? 
- Obracíš se častěji s problémy na kamarády nebo na rodinu? 
- Dáš na rady rodičů? 
- K čemu tě rodiče vedou, čím chtějí, abys v budoucnu byl/a? Co chtějí, abys měl/a 

za povolání? 
- Jaké máš plány do budoucna ty? Přemýšlíš o založení rodiny v budoucnu? 
- Jsou rodiče přísní? Když to srovnáš třeba s rodiči kamarádů, jsou více nebo méně 

přísní? Záleží jim hodně na výsledních ve škole? 
- Přemýšlíš, že by ses někdy odstěhoval/a od rodičů? Jak myslíš, že na to budou 

reagovat rodiče? 
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Pro rodiče: 

- Proč jste se rozhodli pro Jedličkův ústav a školy a ubytování vaší dcery/vašeho 
syna na Domově mládeže Tap? Bylo to pro vás těžké rozhodování? 

- Měl/a jste obavy před nástupem vaší dcery/vašeho syna na domov mládeže? Z čeho 
nejvíce? 

- Změnil se nějak život rodiny po nástupu vaší dcery/vašeho syna na týdenní pobyt 
na Domově mládeže? 

- Pozorujete změny i u vaší dcery/vašeho syna, např. v chování, naučil/a se něco 
nového? 

- Jak byste zhodnotili/charakterizovali vaše rodinné vztahy, jsou harmonické, 
přátelské, veselé, neharmonické ve smyslu, že se častěji hádáte? 

- Když mezi vámi a vaší dcerou/vaším synem dojde k hádce/konfliktu, co bývá 
nejčastější příčinou? Je něco, v čem se s ní/ním neshodnete? 

- Myslíte, že máte na svou dceru/ syna velký vliv, dokážete ho přesvědčit? 
- Jaké vlastnosti vaší dcery/vašeho syna jsou pro vás důležité? 
- Myslíte, že po vás nějaké vlastnosti zdědil/a? 
- Kolik času trávíte společně s vaší dcerou/synem? Když přijede na víkend domů, 

podnikáte nějaké společné akce? Jezdíte společně na dovolené? 
- Znáte přátele, partnera/ku vaší dcery/vašeho syna? 
- Kolik času tráví s kamarády? Souhlasíte s výběrem přátel? 
- Chodí za vámi se svými problémy, svěřuje se vám, dokážete si přátelsky 

popovídat? 
- Jsou pro vás výsledky ve škole důležité? 
- Na co kladete při výchově důraz? K čemu dceru/ syna vedete? Co byste si přál/a, 

aby vaše dcera/syn v budoucnu dělal/a, kam by měl/a směřovat, jaké povolání by 
měl/a dělat? 

- Znáte přání vaší dcery/vašeho syna a představy do budoucna? Podporujete jí/ho v 
nich? 

- Dokážete si představit, že by se odstěhoval/a? Má v této otázce vaši podporu? 
- Jak vidíte budoucnost své dcery/syna v otázce partnerství a založení rodiny? 
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Příloha č. 2 - Rozhovor s Karlem 

Stručná charakteristika Karla: 

Dg: DMO - spastická diparesa, SPU, porucha zrakové percepce, amblyopie, strabismus 

Karel je samostatný, má neobratnější chůzi, problémy s jemnou motorikou, má potíže 

s orientací v prostoru, hůře rozlišuje překážky a objekty v prostoru, v cizím prostředí se 

ztrácí, hůře se orientuje v textu, v mapách. Školní výsledky uspokojivé. 

Anamnéza: Karel se narodil v roce 1990 (nyní mu je 18 let), z rizikového těhotenství, 

narozen předčasně v 35. týdnu - byl v inkubátoru. Karel má starší sestru (21 let), žije 

s matkou, rodiče byli rozvedeni, otec zemřel. Absolvoval běžnou MS, měl roční odklad 

povinné školní docházky, v roce 1997 nastoupil do běžné ZŠ, kde mu v 5. třídě byla 

diagnostikována dyskalkulie. Nyní studuje střední sociálně správní školu při Jedličkově 

ústavu v Praze, je ve 3. ročníku, má dobrou motivaci ke studiu, dobrý jazykový cit a 

sluchovou paměť. Karel je přátelský, komunikativní mladý muž, má korektní společenské 

vystupování, sociální cítění, ochotně pomáhá, spolupracuje, mezi jeho zájmy patří sport, 

hudba a působení v hudební skupině JÚŠ - The Tap Tap. 

Rozhovor s Karlem 
(O: otázka, K: odpověď Karla) 

O: Proč ses rozhodl pro Jedličkův ústav a ubytování na Domově mládeže Tap? 

K: Tak já bych to asi začal od úplného začátku, jak to bylo. Já jsem se díval na internetové 

stránky, kde Jedličkův ústav nabízel střední školu a sociálně správní činnost, tak jsem se 

rozhodl, protože mě to téma zaujalo. 

O: A ty jsi předtím chodil na běžnou základní školu? 

K: Ano, na běžnou. 

O: A proč sis vybral tento obor zrovna v Praze? 

K: Protože jsem byl i v Liberci, ale tam nebyl takový výběr oborů, tak jsem si vybral 

Prahu, protože ta byla nejzajímavější. 

O: Rozhodovala o tom i máma? 

K: Ani ne, já jsem jí připravil na to, že sem jdu. Prostě jsem se rozhodl já, že chci tuhle 

školu. 

O: Měl jsi obavy, když si nastupoval na domov mládeže? 

K: No, asi ani ne, protože jsem nevěděl, co mě čeká, spíš jsem měl strach z přijímacích 

zkoušek. Akorát jsem nevěděl, jak se mám chovat k místní výchově, vím, že my 
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vychovatel říkal, že mu mám tykat, tak jsem automaticky začal tykat všem. 

O: Myslíš, že máma měla obavy? 

K: Určitě se bála, že už nade mnou nebude mít takový dohled, že už se osamostatním. Ona 

je tam teď sama, nikoho tam nemá. Září první rok bylo kritický, ale teď už ví, že to 

zvládám, takže si zvykla. 

O: A jak často jste byli v kontaktu, volala ti máma často? 

K: Hodně často mi volala, v prváku i v druháku a teď jsem jí říkal, že už není potřeba tak 

často volat, tak jsem jí poprosil, jestli by to nešlo ob den. 

O: Takže se jí hodně stýskalo? Tobě taky? 

K: No, stýská se jí a mě taky, po týdnu se těším domu, a když přijdu, tak se hrozně vítáme 

a v neděli už je to takový normální. 

O: A jak dlouho ti trvalo, než sis tady na domově mládeže zvyknul? 

K: Já tu neměl žádné problémy, možná chvilku trvalo, než jsem rozkoukal a zjistil, co tu 

všechno je, jak to tady chodí, ale během půl roku jsem byl ready. 

O: Myslíš, že za tu dobu, co tu bydlíš, ses nějak změnil, třeba v chování, vlastnostech, že 

ses něco nového naučil? 

K: Když to řeknu, tak jsem se určitě změnil v tom, že mám lepší komunikační schopnosti, 

než jsem měl a pak v chování, jsem tu pozitivně ovlivněný okolím. 

O: Našel sis tu nové kamarády? 

K: No určitě. 

O: Myslíš, že tu máš víc kamarádů než doma? 

K: Určitě, u nás doma jsou samé party a probíhá tam, když to tak řeknu, samá nekalá 

činnost. Myslím si, že by to nebylo vhodné pro moje budoucí povolání, na které mám 

ambice. 

O: A jaké povolání bys chtěl dělat? 

K: Chtěl bych dělat sociální práci, tady v Praze. 

O: Když přijedeš domů, podnikáte nějaké společné akce s rodinou? 

K: No určitě, různé aktivity, snažíme se vždycky ten víkend nějak zaplnit. 

O: A jezdíte na společné dovolené? 

K: Jo, jo jezdím a baví mě to. 
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O: Jak bys zhodnotil vaše rodinné vztahy - jsou harmonické, přátelské, veselé nebo 

neharmonické ve smyslu, že se častěji hádáte? 

K: Spíš přátelské a jeden druhého se držíme, když se něco děje, tak si můžeme navzájem 

pomoct a je to spíš v rámci takového přátelství než vztahu rodič a syn, jsme vlastně takoví 

rovnocenní partneři. 

O: Můžeš se tedy na rodinu kdykoliv spolehnout, obrátit? 

K: Ano 

O: Dáš na máminy rady? 

K: No určitě, když mi dá nějakou radu, tak to pečlivě zvážím, ale určitě jo. 

O: Hádáte se někdy? Kvůli čemu? 

K: Hádáme, třeba teď dám příklad, když je venku zima a já neposlechnu mamku a 

nevezmu si mikinu, protože si myslím, že je tam teplo a prostě se hádáme jen kvůli 

takovýmhle věcem. Dřív, když jsem byl v pubertě, tak jsem se hodně vztekal, byl jsem 

hroznej vzteklou, to jsme se dokonce s mamkou i prali a prostě jsem někdy dělal i 

nepochopitelný věci, třeba jsem vzal plato vajíček a začal jsem je házet z okna. Teď už je 

to o hodně lepší. 

O: K čemu tě máma vede, čím chce, abys v budoucnu byl? 

K: Tak vede mě k tomu, abych se slušně choval, abych se ve škole učil, abych nějak slušně 

vystupoval. Hodně mi v tomhle pomáhá, mám vzor, ve svém strýci. On je takový hodně 

komunikativní a všem hned všechno řekne. 

O: Co myslíš, že máma chce, abys dělal, za povolání? 

K: Tomuhle dává máma volný průběh, protože to rozhodování nechává na mě. Prostě ví, 

že já ji taky neříkám, čím má být. Musím se rozhodnout sám. 

O: Jaké máminy vlastnosti na ní oceňuješ? 

K: Takže určitě upřímnost a na druhé straně takovou tu přísnost, protože po mě něco chce 

a já si toho vážím. A zase na druhou stranu okáže člověka i potěšit, člověk se na ní může 

obrátit a svěřit se jí. 

O: A svěřuješ se více mámě nebo kamarádům? 

K: Víc třeba teď konkrétně mému spolubydlícímu. Ale stejně pak mi to třeba nedá a řeknu 

to i mamce. 
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O: Je na tebe máma přísná? Když to srovnáš třeba s kamarády, je více nebo méně přísná? 

K: Taková normálně přísná, prostě chce, abych dosáhl nějakého cíle, a chce mi v tom 

pomoct a musím mě, přece jenom nejsem natolik dospělý člověk, držet a korigovat, abych 

nevyjel z cesty, drží mě v kolejích. Já jsem s tím spokojený a vážím si toho, protože já vím 

sám o sobě, že bych prostě zvlčil. 

O: Máš nějaké vlastnosti, které jsi po mámě zdědil? 

K: Určitě tu upřímnost, protože jsem hodně upřímný a někdy lidem říkám věci i tak, že je 

to mrzí, určitě i to, že se na mě může kdokoliv obrátit o fyzickou i psychickou pomoc. 

O: Je něco, v čem tě máma nechápe, nerozumí ti, v čem se neshodnete? 

K: Je toho hodně, teď si zrovna na konkrétní věc nevzpomenu, jsou to takové normální 

věci a většinou je to druhý den zase v pohodě. 

O: Stojíš si za svými názory, když spolu diskutujete? Kdo má většinou pravdu? 

K: Já nad tím vždycky přemýšlím, rozjímám a pak přijdu na to, že třeba měla pravdu. 

Nejdřív si za názorem stojím, a pak nad tím přemýšlím, nevím, jestli se tím trápím, ale 

přemýšlím nad tím hodně dlouho a přijdu na to, že měla pravdu a já jsem udělal chybu. 

O: Přemýšlíš, že by ses někdy od mámy odstěhoval? A chtěl bys zůstat v Praze? 

K: No asi jo, asi bych si tu postupem času našel nějaké bydlení, až bych odmaturoval. 

O: Jak myslíš, že na to bude reagovat máma? 

K: Ona se s tím smíří, ona říká: já s tím počítám, sice mi to bude líto, ale já s tím počítám, 

musíš se osamostatnit. 

O: Zná tvoje máma tvé kamarády? Souhlasí se všemi? 

K: Jo zná. Občas, když jí říkám něco o spolubydlícím, tak nesouhlasí. 
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Příloha č. 3 - Rozhovor s Karlovou maminkou 

Rozhovor s Karlovou maminkou 

(O: otázka, M: odpověď matky) 

O: Proč jste se rozhodla pro Jedličkův ústav a ubytování Karla na Domově mládeže Tap? 

M: Ono to bylo asi dané, protože je s tělesným postižením a špatně se zařazoval mezi 

zdravé děti. On měl problémy na základní škole, tak to byl asi hlavní důvod. 

O: A vybrala jste tuto školu vy, nebo jste ji vybírali společně, nebo se pro ni Karel rozhodl 

sám? 

M: Vybral si ji sám, s pomocí paní učitelky. My jsme se zde byli podívat na dni otevřených 

dveří, jako že máme zájem o studium. 

O: A jak se Vám na dni otevřených dveří líbilo? 

M: No, měli jsme smíšené pocity, nevěděli jsme, co nás čeká, nebo co máme od toho 

očekávat. 

O: Měla jste obavy před nástupem Karel na domov mládeže? Z čeho nejvíce? 

M: Na základní škole byl dost nesamostatný, byl na mě hodně fixovaný a já na něj. A když 

nastupoval, tak to bylo zrovna v době, kdy byl těsně po operaci nohy a byl ještě takový 

rozbolavělý a neměl ji ještě zcela zhojenou. Tak jsem měla obavu z toho, jak to tady sám 

zvládne. 

O: A myslíte, že to zvládnul? 

M: Zvládnul to na jedničku. 

O: Myslíte, že měl Karel před nástupem také obavy? 

M: Také se bál, netušil, co ho tady čeká, v novém prostředí školy, v prostředí nových lidí. 

On dříve strašně špatně přijímal nový kolektiv, špatně se zapojoval, změna učitele mu 

dělala problém, už třeba obyčejné suplování na základní škole, byl u něj problém. Z toho 

jsem také já měla strach, jak to zvládne. 

O: Jak dlouho myslíte, že trvalo, než si zde zvyknul, než se přizpůsobil? 

M: Myslím, že nejhorší byl pro něj první půl roka, a pak už to šlo jenom k lepšímu. Do 

Vánoc to bylo nejhorší, teď už je to výborné, už nechce být ani doma. 

O: Byli jste na začátku hodně v kontaktu, volali jste si častěji než nyní? 

M: Já myslím, že si telefonujeme pořád stejně, ale teď už to omezuje, tento týden mi volal 

pouze dvakrát, nebo já spíš jemu. Já jsem s ním sama, mám sice ještě dceru, ale s tou 
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nejsem tak často v kontaktu, takže my jsme byli na sebe fixovaní, byla to taková vzájemná 

vazba, takže když mi co dva dny nezavolá, tak už žhavím dráty a volám mu já. 

O: Pozorujete od nástupu na domov mládeže nějaké změny u Karla, např. v chování, 

naučil se něco nového, osvojil si nějaké nové dovednosti? 

M: Určitě, naučil se samostatnosti, odvážnosti, lepší komunikaci s lidmi, s okolím. Zdá se 

mi, že vyspěl i mentálně, hodnotila bych to jenom pozitivně, opravdu. 

O: A změnil se nějak váš život, když je teď Karel přes týden na Domově mládeže? 

M: Zásadně asi ne, mám sice víc času, ale jsem taková, že žiji jen pro něj. Je pravda, že 

jsem začala víc pracovat, když byl doma do té deváté třídy, tak jsem měla zkrácený úvazek 

a chodila jsem pracovat na čtyři, pět hodin a když zůstal tady a dobře se to vyvinulo, tak 

jsem začala chodit na osm hodin, takže v tomhle změna nastala. 

O: Jak byste zhodnotila, charakterizovala vaše rodinné vztahy, jsou harmonické, přátelské, 

veselé, neharmonické ve smyslu, že se častěji hádáte? 

M: My se nehádáme, naopak teď hádky zmizely, jak mentálně vyspěl k lepšímu, tak máme 

stejné nebo podobné názory na život a na to vlastní žití, myslím jako na běžný, praktický 

život, starost sám o sebe a rozumíme si. 

O: A je něco, v čem se neshodnete, v čem spolu nesouhlasíte, o čem se častěji přete? 

M: Myslím, že to jsou možná normální věci jako pořádek, pak řešíme, že by měl více dbát 

na chůzi, ale to jsou takové věci, které už asi neodbouráme a beru je za součást života. 

Jemu to vadí, když ho na to upozorňuji, ať jde rovně, nebo při jídle, když ho napomínám, 

ale to jsou takové normální věci. 

O: Myslíte, že máte na Karla velký vliv, že ho dokážete přesvědčit, nebo že dá na vaše 

rady? 

M: Vzhledem k tomu, že už je dospělý, tak se snažím s ním všechno konzultovat. Když má 

on nějaký nápad a mě se to nelíbí, tak mě poslechne, až jsem překvapená. Je zlatíčko. 

O: Takže to tak dřív nebývalo? 

M: Dřív to tak nebylo, my jsme doma hodně bojovali, měl sparťanskou výchovu, občas i 

facka přilítla. On to měl dříve v diagnóze, v lékařských zprávách psanou agresivitu a 

negativismus a moc lidem nevěřil, na základní škole byl šikanovaný a tady vlastně zjistil a 

cítí, že je člověkem. S bývalými spolužáky se nechce potkávat a nikam nechodí. O 

prázdninách vlastně trpí a chce do Prahy. 
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O: A kdy se to vaše „ válčení" změnilo? 

M: Ono se to vlastně změnilo nástupem sem, do Jedličkova ústavu. Zlepšovat se to začalo 

už před přijímacími zkouškami v deváté třídě, kdy měl perfektní paní učitelku a ona byla 

mezi námi takový „rozhodčí", studovala speciální pedagogiku a s Karlem se měli strašně 

rádi. A ona mi vše po pedagogické stránce vysvětlila, řekla mi co a jak, a ať to nechám na 

nich. V té deváté třídě hodně bral paní učitelku a já jsem byla jen máma na vyprání a na 

vaření. Ale jsem za to ráda, že se to takhle změnilo. 

O: Když přijede na víkend domů, podnikáte nějaké společné akce? 

M: Určitě, trávíme čas vlastně jenom spolu. Za kamarádama nechodí. 

O: A j ezdíte společně na dovolené, třeba o prázdninách? 

M: Tak my si dovolené nebo pobyty nekupujeme, já jsem s ním sama, ale máme příbuzné 

na Slovensku, tak tam společně jezdíme. 

O: Je to tedy tak, že má kamarády jen tady na domově mládeže? 

M: Ano má, myslím, že má kamarády jen tady z internátu a z Tap Tapu. 

O: Znáte jeho přátele? 

M: Asi ano. 

O: A souhlasíte se všemi? 

M: Tak bála jsem se víceméně jeho nového spolubydlícího, ale podle toho, co Karel říká, 

nevím, jestli tak i koná, dokáže zhodnotit, co je správné a co je nesprávné, a už ho 

nenapodobuje. Dříve ho hodně napodoboval, co on řekl a udělal, to bylo svaté a boží. Já 

jsem se snažila, nenutila, mu říct, že tak a tak ne. A teď už to poznal. V prváku byl sám na 

pokoji, tak to bylo vše v pořádku. A on se nechával i ve škole hodně strhnout, když se chtěl 

někomu zalíbit, právě proto, že potřeboval mít kamaráda, tak ho často namočili do 

nějakého problému. Tak tomu taky bylo v druháku, on se mu chtěl asi spíš vyrovnat nebo 

zalíbit. Já jsem věděla, že to není jeho nápad, ale on má být natolik rozumný, že to nemá 

dělat. Akorát toto se stalo, ale myslím, že už to pochopil a umí s tím pracovat. 

O: Jaké Karlovi vlastnosti jsou pro vás důležité, jaké na něm oceňujete? 

M: Tu jeho houževnatost a píli, když to srovnám od mala, tak oceňuji ten pokrok. Na 

základní škole jsem se s ním hodně učila, připravovala, to byla moje práce, když dostal 

jedničku nebo dvojku, tak jsem věděla, že to jsem dostala já. Tady jsem měla strach, že to 

nezvládne, samostatně pracovat, učit se, Karel hloupý není, ale díky tomu horšímu zraku, 
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býval rychleji unavený, nebo když mu něco nešlo, tak se začal vztekat a já jsem mu 

pomáhala. Teď co studuje tady, tak se vypracoval úplně sám, to je jeho práce, jeho snaha. 

O: Jsou pro vás výsledky ve škole důležité? 

M: Až tak ne, nebazíruji na jedničkách nebo na vyznamenání, ale samozřejmě, že chci, aby 

nepropadal, nebo aby ty výsledky nějaké byly. To je jasné. 

O: A myslíte, že po vás nějaké vlastnosti zdědil? 

M: To bych se chválila sama, to nevím.... Asi takovou tu chtivost, já na nic nečekám, ale 

jdu si za tím, chci být tady v Jedličkově ústavu, tak se musím slušně chovat, líbí se mi tady, 

tak musím mít slušné výsledky ve škole. A pak je pracovitý a já snad nejsem taky líná. 

Nestagnovat a nezůstat na nějaké hranici, ale jít výš, to je ta pracovitost. 

O: Chodí za vámi se svými problémy, svěřuje se vám, dokážete si přátelsky popovídat? 

M: Nevím, ale když něco na něm poznám, tak se ho zeptám, někdy mi odpoví a někdy 

řekne: „To neřeš.", myslím, že se asi spíš nesvěřuje. Spíš, že si to vyřeší tady s někým, 

s kamarády. 

O: Na co kladete při výchově důraz? K čemu Karla vedete? 

M: Tak teď už na něj moc výchovně působit nemůžu, on už se korigovat nedá. Ale důraz 

jsem kladla vždycky na zodpovědnost a pravdomluvnost, to jsem neměla ráda, když lhal. 

Prostě se problémům musí postavit čelem, věčně jsme řešili nějaké problémy se spolužáky, 

rozbití něčeho nebo napadení někoho, takže jsem ho vedla k tomu, aby se problémům 

postavil čelem, a když nechceš, aby se ti něco činilo, tak to nedělej ani ty. Taky jsem ho 

vedla k férovosti, teď nevím, jak to mám lépe pojmenovat. 

O: Znáte jeho představy do budoucna, jeho přání? 

M: No, mluvil o tom, že zůstane v Praze, že k nám se v žádném případě nevrátí. Myslím, 

že profesi si vybral takovou, která se mu líbí a baví ho, že chce dělat s malými dětmi nebo 

se stejně postiženými lidmi. 

O: A souhlasíte s tím, podporujete ho v tom? 

M: Určitě, určitě. 

O: A jak se díváte na to, že by se odstěhoval a bydlel v Praze? 

M: Smířená asi nejsem, ale takový je život, my jsme také utekli z domu. A v jeho případě, 

zaplať pánbůh, že by dokázal sám žít a nějak fungovat, to bych byla jenom šťastná. 
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O: A myslíte, že to zvládne? 

M: Bude chtít asi nějakou berličku, nějakou přítelkyni, kamarádku nebo mě, ale určitě to 

zvládne. Tam je problém, že není dost manuálně zručný, tak bude potřebovat něco jako 

hospodyni, ale jinak myslím, že je schopný to zvládnout. 

O: A myslíte, že už teď přemýšlí o budoucím stálém vztahu, založení rodiny? 

M: Myslím, že ano, že o tom přemýšlí. Ale dokáže se ovládat a opravdu jsem překvapená, 

jak mentálně vyspěl a dokáže to rozumem zvažovat, že pořád má čas, že je trpělivý, nic 

neláme přes koleno a čeká. 

O: Co vy byste si pro Karla do budoucna přála, co by měl dělat, kam by měl směřovat? 

M: Souhlasím s ním, já jen lituji, že jsem dříve nevěděla, že existuje takováto škola. Kdyby 

pracoval, pomáhal v této sociální sféře, tak s ním budu souhlasit. 
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