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ABSTRAKT 

V diplomové práci se věnuji tématu kvality života 

dospělých lidí s mentálním postižením v komunitních 

zařízeních. Kladu si otázku, zda některé rysy komunitních 

zařízení ovlivňují kvalitu života svých obyvatel. Tuto 

otázku reflektuji při analýze odborné literatury a s pomocí 

nástrojů kvalitativních metod vytvářím vlastní nástroj 

k měření kvality života u dospělých lidí s mentálním 

postižením, otázky k polostrukturovanému rozhovoru. 

Rozhovory provádím s 11 klienty dvou komunitních 

zařízení, v Severním Irsku a v ČR. Získaná data analyticky 

zpracovávám, a vzniká tak pět kategorií naplňujících 

všechny měřené oblasti kvality života. Hlavním závěrem 

výzkumu je, že život dospělých lidí s mentálním 

postižením v komunitních zařízeních naplňuje všechny 

oblasti konceptu kvality života. Přínos práce j e v otevření 

mnoha otázek spojených s problematikou kvality života 

dospělých lidí s mentálním postižením a využití nástrojů 

kvalitativního metodologie při výzkumné práci s lidmi 

s mentálním postižením. 

KLÍČOVÁ SLOVA: mentální postižení, kvalita života, 
dospělost, komunitní zařízení, kvalitativní výzkum 



SUMMARY 

My work is based on theme quality of life adults with 

learning disability living in the communities. Research is 

led by question, if some characteristics of community 

living influence residences' quality of life. This question is 

at first reflected through analysis of literature connected 

with this topic. Also with support in theoretical platform I 

designed own implement for measuring quality of life 

adults with learning disability. I made 11 interviews with 

residents of two facilities of community living, one in 

Northern Ireland and one in Czech Republic. All procured 

data are proceed through analysis and is found five new 

categories fully connected with concept quality of life. 

Main conclusion from this research is that life in facilities 

of community living is fully completed all the categories 

of quality of life. Another gains of the research is to open 

many new areas connected with quality of life adults with 

learning disability and also development qualitative 

method in research connected with people with learning 

disability. 

KEY WORLDS: learning disability, quality of life, 
adulthood, community living, qualitative method 
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1. Úvod 
Ve své diplomové práci se zabývám tématem „Kvalita života dospělých 

lidí s mentálním postižením v komunitních zařízeních". Toto téma 

zpracovávám pomocí nástrojů kvalitativní metodologie do formy 

výzkumné zprávy, jejímž cílem je poukázat na specifické rysy 

komunitních zařízení, které mohou ovlivňovat kvalitu života svých 

obyvatel. 

Prvotním impulzem pro volbu tématu mé diplomové práce byla zkušenost 

s pobytem v Camphill Community Clanabogan v Severním Irsku, kam 

jezdím pět let jako dobrovolník. K výběru oblasti výzkumu mě tak vedl 

vlastní zážitek komunitního života, ve kterém společně pracují dospělí 

lidé s mentálním postižením s lidmi bez něj. Ve své práci jsem se proto 

snažila tyto své zkušenosti využít. 

K posouzení způsobu života v komunitních zařízeních jsem vycházela 

z koncepce kvality života. Kvalita života ve svém současném pojetí 

představuje celostní pohled na problematiku života člověka, a to jak 

s postižením, tak bez něj. Konkrétní náplní koncepce kvality života, 

jejími hodnotícími kritérii a nástroji k jejímu zjišťování jsem ve své 

diplomové práci věnovala kapitolu „Kvalita života". Dále jsem se 

zabývala otázkami kvality života u dospělých lidí s mentálním 

postižením, jak jsou reflektovány v odborné literatuře, a především jsem 

zjišťovala, jaké výzkumy v oblasti kvality života dospělých lidí 

s mentálním postižením již byly realizovány a s jakými výsledky. 

Podstatnou část své diplomové práce věnuji problematice 

metodologického zakotvení vlastního výzkumu. Zdůvodňuji užití nástrojů 

kvalitativních metod při zjišťování kvality života a způsobů jejich využití 

při výzkumné práci se skupinou dospělých lidí s mentálním postižením. 

Pro realizaci výzkumu jsem vytvořila vlastní otázky 

k polostrukturovanému rozhovoru zjišťujícímu kvalitu života dospělých 

lidí s mentálním postižením. Tyto otázky vychází z aktuálních koncepcí 

kvality života a přitom zohledňují vybraná specifika skupiny respondentů. 
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mohou z a s a h o v a t d o k v a l i t y ž i v o t a j e j i c h o b y v a t e l . Z d ů v o d n ě n í z m ě n y 

formulace výzkumné otázky popisuji v kapitole „Zdůvodnění vybraných 

metod." 

Cílem této práce je ale také přispět k aktuální diskuzi o kvalitě života lidí 
s mentálním postižením v pobytových zařízeních, jak ji definuje 
Průvodce poskytovatele zavádění standardů sociálních služeb do praxe 

ve standardu 8 „Návaznost na další zdroje", kritérium 8.1: „Kvalitu 

služeb dosvědčuje kvalita života, který lidé žijí s využitím této služby" 

(Johnová, 2002, s. 64). Touto prací jsem chtěla také poukázat na 

komunitní zařízení jako na alternativní způsob realizace pobytových 

služeb pro dospělé lidi s mentálním postižením, a tím přispět k aktuálním 

otázkám deinstitucionalizace a transformace pobytových zařízení 

sociálních služeb na území České republiky. 
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3. Kvalita života 

3.1 Vymezení pojmu kvalita života 

Kvalita života si za posledních 20 lety vydobyla prominentní místo 

především ve vědách o člověku (Sheppart- Jones; Thompson Prout; 
Kleintert, 2005, s. 281). Zprvu koncepce kvality života zásadně ovlivnila 

oblast zdravotnictví. Dnes je již samozřejmé sledovat kvalitu života 

pacientů jako jednu z hlavních komponent medicínských zásahů, zároveň 
se v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné stala argumentem pro změnu 

přístupu k těmto lidem (Hnilicová, 2005, s. 211- 212). Křivohlavý k tomu 

dodává, že ryze medicínská kritéria stavu chronicky nemocných pacientů 

bylo třeba doplňovat kritérii čerpajícími z širšího humanitního základu, 

protože se stále zřetelněji ukazovalo, že změny ve zdravotním stavu 

pacienta je potřeba vyjadřovat v širším zorném úhlu, nežli jsou údaje 

o jeho fyzickém stavu (Křivohlavý, 2002, s. 163). 

Postupně se celý koncept kvality života rozšířil do všech vědních oblastí. 

Nejednotnost v jejím definování však dosud trvá. Panuje shoda vtom, 

že vymezení pojmu kvalita života, jakožto i volba nástroje k jejímu 

zjišťování závisí na účelu tohoto zjišťování. Kvalita života totiž nabývá 

významu jen v konkrétním prostředí a musí být ve spojení s tím, jaká 

kvalita a pro koho (Vaďourová; Muhlpachr, 2005, s. 12). 

Kvalitu života můžeme nahlížet v několika rovinách. V té největší, 

makrorovině, jde o kvalitu života velkých společenských celků, 

např. států nebo kontinentů. Problematika kvality života tak může určovat 

základní politické koncepce (např. boj s epidemiemi, chudobou, 

terorismem). V mezorovině jde o otázky kvality života v malých 

sociálních skupinách, jakými mohou být třeba škola, zařízení pro lidi se 

zdravotním postižením nebo nemocnice. Zde se kvalita života pojímá 

hlavně v sociálním kontextu interpersonálních vztahů a vlivu institucí na 

život člověka. Třetí rovinou kvality života je rovina osobní, určovaná 

konkrétním jednotlivcem. Při jejím stanovení se vychází ze subjektivního 

hodnocení člověka spolu sjeho percepcí světa, hodnotami a zájmy 

(Křivohlavý, 2002, s. 163-164). 
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Hnilicová ve svém článku uvádí definici kvality života podle Centra 

na podporu zdraví v Torontu: Kvalita život je stupeň, na kterém jedinec 

využívá důležité možnosti svého života. Zároveň možnosti života 

každého člověka vyvěrají z jeho příležitostí a omezení a jsou odrazem 

interakce mezi ním a jeho prostředím. Rozsah kvality života je podstatně 

určen osobním významem jednotlivých jejich oblastí pro konkrétního 

člověka (Hnilicová, 2005, s. 208). Vaďourová a Miihlpachr upozorňují na 

tento rys současného chápání kvality života, který lze vidět 

v upřednostňování subjektivního pohledu před objektivně měřenými 

atributy (Vaďourová; Miihlpachr, 2005, s. 130). 

3.2 Kritéria kvality života 

Současná odborná literatura sleduje široké spektrum kritérií a oblastí, 

do kterých koncept kvality života proniká. Jedná se o oblasti 

zdravotnictví, oblasti společenskovědní, environmentální, ekonomické, 

ale i psychologické (Jakabčic; Poláková, 2004). Jak uvádí Balcar, pojem 

kvalita života je stejně nutně multidimenzionální jako lidský život 

(Balcar, 2005, s. 254). 

Obecně však můžeme tato kritéria rozdělit do dvou skupin, na objektivní 

a subjektivní. Objektivní kritéria v sobě obsahují například oblast 

materiálního zabezpečení, sociálního statusu nebo fyzického zdraví. 

Vymětal je zobecňuje tak, že se jedná o souhrn ekonomických, 

sociálních, zdravotních a environmentálních podmínek, které ovlivňují 

kvalitu života. Na druhé straně subjektivní kritéria shrnují jedincovo 

vnímání svého postavení ve společnosti v kontextu kultury a hodnotového 

systému. Jsou závislá na jedincových osobních cílech, očekáváních 

a zájmech.(Vymětal, 2001, s. 198-199). 

Tak se kritéria kvality života nevztahují pouze na zdravotní nebo 

materiální oblast, ale zahrnují i oblast právní jistoty, bezpečnosti, osobní 

svobody, pracovního uplatnění nebo kulturního vyžití. Z psychologického 

hlediska by potom šlo nejen o oblast uspokojování základních 

psychických potřeb, ale i o uspokojování potřeb vyšších, jakou je třeba 

oblast sociálních vztahů, sebeprosazování, potřeba zážitku z úspěchu 

a potřeba se „dobře cítit" (Jakabčic; Poláková. 2004). 
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Obsah subjektivního pojetí kvality života ilustruje Křížová ve své studii 

Kvalita života v kontextu všedního dne. Ve volných odpovědích 

na otázku, co charakterizuje kvalitní život, uvádí 13 zjištěných faktorů, 

které shrnuje do klíčových slov kvalitního života, kterými jsou vztahy, 

aktivita, přiměřeně uspokojivé zdraví a určitý standard uspokojování 

potřeb (Křížová, 2005, s. 222-227). 

Domnívám se, že nejvíce vyčerpávající výčet kritérií kvality života 

v České republice podala Dragomerická se Škodou. Vycházeli při něm 

z koncepce WHO, která kvalitu života dělí do čtyř základních oblastí. 

Těmi jsou fyzické zdraví a úroveň samostatnosti, dále psychické zdraví a 

duchovní stránku, oblast sociálních vztahů a prostředí (Vaďourová; 

Muhlpachr, 2005, s. 21 - 23). Kromě této koncepce však provedli analýzu 

všech oblastí měřených dostupnými dotazníky kvality života, a pokusili 

se tak o komplexní a subjektivní charakteristiku skládající se ze čtyř 

oblastí - zdravotního stavu, každodenních aktivit, sociální oblasti 

a vnitřní reaktivity. Jednotlivé oblasti v sobě shrnují několik dalších 

podoblastí. U zdravotního stavu jde o stav fyzického i psychického zdraví 

se všemi jeho obtížemi. Každodenní aktivity v sobě zahrnují témata 

týkající se bydlení, denního režimu, sebeobsluhy, práce a jídla. Sociální 

oblast zahrnuje vztahy blízkého i širšího okolí, ale i celkovou 

socioekonomickou pozici jedince ve společnosti. Čtvrtá oblast vnitřní 

reaktivity v sobě zahrnuje spokojenost, seberozvoj, sebehodnocení i pocit 

bezpečí (Vaďourová; Muhlpachr, 2005, s. 21 - 23). 

Z této kategorizace jsem vycházela při vytváření vlastního výzkumného 

nástroje ke sledování kvality života. Z následné analýzy výsledků 

odpovědí jsem byla nucena tato kritéria přeformulovat tak, jak uvádím 

v kapitole „Analýza z hlediska kategorií". Důvody, které mě ktomu 

vedly, bych ráda zmínila již teď. Domnívám se, že přestože 

Dragomerická se Škodou ve své práci podávají vyčerpávající výčet 

kategorií, nespojují je do dynamického celku. Například tak, jak to dělá 

se svou kategorizací Hnilicová (Hnilicová, 2005, s. 208 -209), která dává 

důraz na propojení sledovaných oblastí skrze činnost člověka. Získáváme 

tak jedinečný propojený celek tvořící konkrétní život. Protože život není 
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pouze výčet kategorií, ale především jejich provázanost v činnosti 

člověka. 

3.3 Analýza dosavadních nástrojů k zajišťování kvality života 

Vzhledem k množství a různorodosti konceptů kvality života je i v oblasti 

nástrojů jejího měření velká variabilita a různorodost. Pokus o celkový 

přehled nástrojů měření a jejich klasifikaci srozumitelným způsob 

nastiňují ve své publikaci Vaďourová a Muhlpachr. Ti obecně rozdělují 

nástroje do pěti skupin: 

Nástroje měřící funkční stav se omezují pouze na objektivní hodnocení 

jednotlivých oblastí života s tím,do jaké míry je člověk schopen je 

naplnit. Jako příklad uvádí dotazník ADL (The Index of Activities of 

Daily Living), který má sám o sobě mnoho variant podle skupiny, pro 

kterou je určen.1 Druhou skupinou nástrojů jsou ty, které měří kvalitu 

života vzhledem ke zdraví. Jedná se především o dotazníky WHO, 

WHOQOL, BREF a WHOQOL-lOO. Poslední dva uváděné byly 

standardizovány i na českou populaci týmem českého centra WHOQÓL 

v Psychiatrickém centrum Praha pod vedením Dragomerické. /Třetí 

skupinu tvoří nástroje k měření psychické pohody, využívající se 

především u pacientů k zjištění dopadů léčebných terapií. Čtvrtá skupina 

nástrojů se zaměřuje na sociální síť a sociální podporu jednotlivců 

a identifikuje míru naplňování jedincových potřeb. Poslední skupina se 

snaží využívat takových konceptů, které vnímají život jako celek, 

a nějako soubor jednotlivých aspektů, jak to bylo u výše zmíněných 

skupin. Pracuje především s pojmy životní spokojenosti, morálky a štěstí 

(Vaďourová; Muhlpachr, 2005, s. 63-81). 

Křivohlavý rozděluje nástroje pro měření z hlediska osoby, která měření 

provádí. Buď jde o nástroje, ve kterých hodnocení kvality života provádí 

'Jednoduchou ukázkou tohoto nástroje je například Checklist of Activities of Daily 
Living (ADL). [cit. 23.února 2009] dostupný na Internetu: 
<http://w\v\v.phs.orsí/wgbh/cariiiaforvourparents/handbook/pdf/cfvp adl cheekl is t .pdf> 
Na tomto principu je vytvořeno i posuzování nároku na Příspěvek na péči v zákoně 
O Sociálních službách 108/2006, §7-§10. [cit. 23. února 2009] Zákon je dostupný 
na Internetu: 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s. 155/701 /.cmd/ad/.c/313/.ce/10821 /.p/8411 /_s. 155/701 
?PC 8411 number 1=108/2006&PC 8411 1= 108/2006&PC 8411 _pi= 10&PC 8411 j > s = 
10&#10821> 
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druhá osoba, nebo jde o nástroje, ve kterých hodnotí osoba samu sebe, 

případně o nástroje smíšené, využívající obou pohledů (Křivohlavý, 2002, 

s. 165). Každý ze způsobů má své výhody i nedostatky. Při hodnocení 

kvality života prováděném druhou osobou může výsledek vykazovat 

značné rozdíly oproti tomu, jak kvalitu života hodnotí sama daná osoba. 

Křivohlavý tuto disproporci vysvětluje tím, že některé oblasti života jsou 

pro daného člověka důležitější než jiné (Křivohlavý, 2002, s.169). 

Podíváme-li se na to, jaké druhy nástrojů se pro měření kvality života 

používají, zjistíme, že ve většině případů jde o dotazníky strukturované 

na principu posuzovacích škál (Vendelová, 2004). Jejich výhodou je 

především jednoduchá administrace a komparace dat. Možným 

protipólem těchto nástrojů by mohlo být využívání narativního přístupu 

a autobiografické metody tak, jak uvádí Vendelová, která zároveň 

upozorňuje na nedostatečné využívání těchto metod při zjišťování kvality 

života (Vendelová, 2004). Tento nedostatek může pramenit z mnohem 

náročnější realizace výzkumů a především z obecných rysů kvalitativních 

výzkumů, jakými jsou obtížná zobecnitelnost a přenos zjištěných 

výsledků daný malým výzkumným vzorkem nebo vstupem subjektivity 

výzkumníka do celého výzkumného procesu (Hendel, 2008, s. 50-51). 

Domnívám se však, že u určitých specifických skupin je využití 

kvalitativních metod žádoucí. A to především u těch, u kterých můžeme 

předpokládat obtíže při realizování výzkumu např. pomocí plošného 

dotazníkového šetření. Pokud by u některé ze skupin docházelo 

k opakovanému jevu, např. špatnému pochopení významu určitých slov, 

neschopnosti se rozhodnout mezi jednotlivými variantami odpovědí nebo 

pouze k obtížím zformulovat svou odpověď do písemné podoby, pak by 

výsledek takového dotazníkového šetření neodpovídal realitě. Tak tomu 

může být i u skupin lidí s mentálním postižením. Přitom však nemusíme 

nutně předpokládat, že jejich kvalita života má jiné dimenze než kvalita 

života lidí bez postižení. Jakabčic s Polákovou uvádí, že kvalita života 

lidí s postižením se skládá ze stejných oblastí a vztahů, které jsou důležité 

u intaktní populace a je spjatá s kvalitou života lidí v jejich okolí 

(Jakabčic; Poláková, 2004). 
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4. Specifika dospělých lidí s mentálním postižením 

Ve své práci se věnuji zcela unikátní skupině obyvatel, kterou však 

můžeme najít v každé zemi a v každé době, dospělým lidem s mentálním' 

postižením. Ktomu, abych mohla svůj výzkum realizovat, jsem 

potřebovala zjistit, s jakými lidmi a jakým způsobem budu pracovat tak, 

aby výsledky mého bádání skutečně odpovídaly realitě. 

1 když jsem v první řadě čerpala ze svých praktických zkušeností s touto 

skupinou lidí, teoretická příprava hrála v přípravě celého designu 

výzkumu nezastupitelnou roli. Na několika následujících stránkách jsem 

se pokusila krátce shrnout ty nejdůležitější poznatky a přístupy 

ke skupině dospělých lidí s mentálním postižením. Nejdříve jsem se 

zabývala terminologickým vymezením mentálního postižení, které je 

odrazem přístupu společnosti k této skupině (Durecová, s. 1). Dále potom 

samotnou náplní mentálního postižení, tedy hledáním podstatných 

charakteristik, které za tímto pojmem můžeme nalézt. Protože se tato 

skupina nevymezuje pouze skrze své postižení, ale také skrze životní fázi, 

ve které se nachází, věnovala jsem další kapitolu dospělosti a jejím 

podstatným znakům. Na závěr jsem se pokusila podat shrnutí všech 

zjištěných specifických rysů u skupiny dospělých lidí s mentálním 

postižením, které jsem využila při své práci. 

4.1 Lidé s mentálním postižením jako terminologicky zastřešující 
pojem 

Skupinu dospělých lidí s mentálním postižením můžeme vymezit 

několika způsoby. Ten, který se nabízí jako první, je z hlediska jejich 

postižení. Právě mentální postižení totiž představuje nejviditelnější rys 

této skupiny, tedy něco, čím se odlišují od běžné normy. Ve své práci 

používám pojem lidé s mentálním postižením jako zastřešující pro takové 

pojmy užívané v odborné literatuře, jakými je mentální retardace, lidé se 

speciálními potřebami, mentálně postižení nebo lidé s obtížemi v učení. 

Nyní bych s pomocí odborné literatury chtěla nastínit důvody, proč jsem 

si zvolila právě tento pojem. 

Patrně nej rozšířenějším pojmem, se kterým se v této oblasti setkáme, je 

pojem mentální retardace. Ten je používán především v oblasti 
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zdravotnictví, protože se objevuje v Mezinárodní klasifikaci nemocí 10 

vydané WHO pod označením F70 - F79.9.2 Ve svém Průvodci mentální 

retardací v MKN 10 WHO definuje mentální retardaci: „Mental 

retardation is a condition of arrested or incomplete development of the 

mind, which isespecially characterized by impairment of skills manifested 

during the developmental period, which contribute to the overall level of 

intelligence, i.e. cognitive, language, motor, and social abilities. "3 

I přesto, že do své definice zahrnují i sociální a motorické dovednosti, se 

diagnostika mentální retardace odvíjí především od stanovení IQ jakožto 

určující hodnoty pro stanovení normality konkrétního člověka. Šiška 

zmiňuje nejen deficitní model této definice a zjednodušený přístup 

k diagnostice mentální retardace, ale především upozorňuje na používání 

tohoto pojmu v praxi. Domnívám se ve shodě s ním, že termín mentální 

retardace není neutrální a má pro své nositele diskreditující povahu 

(Šiška, 2005, s. 13). 

Proto se odborníci na celém světě snaží najít takové označení, které by 

bylo pro lidi s mentálním postižením vhodné. V anglicky mluvících 

zemích se můžeme setkat s termínem „people with special needs" (lidé se 

speciálními potřebami), který však v sobě zahrnuje různé druhy postižení, 

od smyslových přes motorické, mentální až k sociokulturnímu 

znevýhodnění4. Tento pojem se pomalu začíná používat i v ČR, například 

na Univerzitě Karlově existuje Kancelář pro studenty se speciálními 

potřebami, nikoliv pro studenty s postižením. 

K užívání neutrálních pojmů pro označení skupiny lidí s mentálním 

postižením se v současné době vyjadřují ti, kteří se s tímto označením 

setkávají neustále, sami lidé s tímto postižením. Jednou z největších 

organizací sdružujících tuto skupinu lidí je organizace People First 

2 
" Přehled diagnóz MKN 10 je dostupný na Internetu [cit. 2. března 2009]< 
http://w\vw.nnidr.org/web/mkn> 

3ICD-10 Guide for mental retardation. Devision of Mental Health Prevention of 
Substance Abuse. World Health Organization. Geneva. 1996. [cit. 2. března 2009] 
Dostupný na Internetu <http://www.who.int/mental_health/media/en/69.pdf> 

Definici pojmu můžeme nalézt například na stránkách americké neziskové organizace 
First 5. Dostupné na Internetu [cit. 2. března 2009] 
<httn://www.cclc.ca.gov/evaluation/PDF/Special%20Needs%20DeIVo200l ()8.pdl> 
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zabývající se sebeobhajování. Na svých stránkách uvádí, že si sami 

zvolili namísto termínu „learning disability" (často se překládající jako 

poruchy učení) termín „learning difficulty" (obtíže v učení). Užívání 

tohoto termínu zdůvodňují propagováním sociálního modelu postižení, 

ve kterém by se měla změnit společnost tak, aby byla schopna integrovat 

lidi s handicapem. Negativně se vymezují proti medicínskému pojetí 

handicapu, který přenáší nedostatky na jedince, neboť s ním , je něco 

špatně".5 

O s o b n ě b y c h s e r á d a p ř i k l á n ě l a k p o u ž í v á n í t e r m í n u l i dé s o b t í ž e m i 

v učení, zatím však s ním nikdo v České republice neoperuje. Valenta 
s M ü l l e r e m p ř i p o m í n a j í , ž e „ l e a r n i n g d i s a b i l i t y " m ů ž e bý t v č e s k é m 

překladu zavádějící, protože připomíná spíše specifické poruchy učení 

(Valenta, Müller, 2003, s. 9). Termín mentální postižení jsem si zvolila 

i z d ů v o d ů , že je u v á d ě n v č e s k é l e g i s l a t i v ě . N a p ř í k l a d v §3 Z á k o n a 

108/2006 Sb. O sociálních službách se uvádí, že zdravotním postižením 

se rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované 

postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci 

jiné osoby.6 

Ve shodě s mezinárodními trendy pak nazývám tuto skupinu lidmi 

s mentálním postižením a ne pouze mentálně postiženými, a tím se 

snažím poukázat na to, že jsou především lidmi a jejich postižení není 

pro mě tím nejdůležitějším. 

4.2 Charakteristika osob s mentálním postižením 

Přestože odborné definice mentálního postižení nebo mentální retardace 

jsou nejednotné, existuje zde určitá shoda při popisu jejich hlavních 

charakteristik. Jsou za ně považovány obtíže v těchto oblastech 

(Durecová, s. 2 ) : 

5 Dostupné na Internetu [cit 2.března 2009] < http://www.peoplefirstltd.com/index.php.> 
6 Zákon O Sociálních službách 108/2006, §3 [cil. 23. února 2009] Dostupný na Internetu: 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s. 155/701 /.cmd/ad/.c/313l.ee/10821 /.p/8411 /_ s. 155/701 
?PC_84I l_numberl=108/2006&PC_8411 J=108/2006&PC_841 l_pi=10&PC 841 l_ps= 
1 0 & # 1 0 8 2 1 > 
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1. snížená úroveň rozumových schopností projevující se sníženým 

intelektem, problémy v oblasti paměti, pozornosti, myšlení, řeči 

a schopnosti učení se 

2. obtížná adaptace projevující se v oblasti komunikace, 

sebeobsluhy, vzdělání, sebekontroly, uplatnění se v zaměstnání, 

v trávení volného času 

3. tyto problémy se projevují od raného dětství 

Zároveň však odborníci poukazují na to, že každý člověk s mentálním 

postižením je jedinečnou individualitou s charakteristickými rysy 

osobnosti. Proto bude výše zmiňované oblasti naplňovat z větší či menší 

míry. Svarcová zmiňuje, že míra naplnění je determinována hloubkou, 

rozsahem a druhem mentálního postižení (Svarcová, 2000, s. 33). 

Dovoluji si k tomuto výčtu zařadit i faktory prostředí, ve kterém člověk 

s mentálním postižením vyrůstá a žije. Z hlediska pochopení mentálního 

postižení je potřeba si uvědomit, že nejde o prosté opožďování duševního 

vývoje, ale o strukturální vývojové změny (Valenta; Muller, 2003, s. 39), 

tedy že např. dospělí lidé nejsou „dětmi", ale svébytnými dospělými 

jednotlivci. 

Přestože souhlasím s Lečbychem, že v odborné literatuře se setkáváme 

především s popisem nedostatků u lidí s mentálním postižením viděným 

především z hlediska deficitu kognitivních funkcí (Lečbych. 2008, s. 29), 

níže uvádím vybrané rysy lidí s mentálním postižením, které jsem 

zohledňovala při vytváření koncepce celého výzkumného projektu a také 

při jeho realizaci: 

Deficit intelektových funkcí se pojí i s nedostatky v dalších psychických 

oblastech. Myšlení lidí s mentálním postižením bývá často popisováno 

jako konkrétní, bez schopnosti vyšší abstrakce a generalizace 

a s nepřesnostmi v analyticko-syntetických procesech (Valenta; Muller, 

2003, s. 40). Při setkání s člověkem s mentálním postižením proto 

můžeme předpokládat, že náplň rozhovoru bude stát na konkrétních 

událostech např. z jeho života. A pokud se diskuze stočí do roviny 
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událostech např. z jeho života. A pokud se diskuze stočí do roviny 

obecnější, např. o hodnotách, bude nutné se ujistit, jakým způsobem daný 

pojem chápe a co si pod ním představuje. 

Myšlení souvisí s používáním jazyka a schopnostmi komunikace. 

Ta může být zatížena malou slovní zásobou, nedostatky v používání 

gramatiky, preferencí vyjadřování se v jednoduchých větách (Vágnerová, 

2004, s. 293 ). Zároveň se často u těchto lidí setkáme s vadami řeči, které 

znesnadňují porozumění. Z těchto důvodů může být komunikace s lidmi 

s mentálním postižením náročná, neboť klade nemalé požadavky 

na udržení pozornosti a orientaci ve sdělení, jakož i na jeho smysluplnost. 

Perceptivní stránka jazyka bývá omezenou slovní zásobou také narušena. 

Proto musíme dopředu zvažovat vhodnou formulaci a volbu slov tak, 

abychom měli jistotu, že dojdeme ke shodě v porozumění. 

Paměť u lidí s mentálním postižením je snížená a má sklon 

k rychlému vyhasínání (Valenta; Müller, 2003, s. 42), proto je potřeba 

neustálé opakování činností, případně i těch informací, které chceme, aby 

vzal člověk s mentálním postižením na vědomí. Opakování podstatného 

však musíme uzpůsobit i kratšímu intervalu zaměření pozornosti tak, aby 

bylo účinné. Při jakékoliv činnosti s člověkem s mentálním postižením 

musíme brát v úvahu jeho deficity v pozornosti a musíme se opakovaně 

ujišťovat, že se na danou věc soustředí. 

Také v emoční oblasti můžeme nalézt několik specifických rysů. Jedná se 

0 otevřenost emočního prožívání a s ním související menší schopnost své 

emoce kontrolovat. To může vyústit do impulzivity jednání, která může 

silně ovlivňovat např. interpersonální vztahy, ale třeba způsobovat 

1 obtíže v adaptaci. U lidí s mentálním postižením můžeme narazit na 

zvýšenou sugestibilitu a tím pádem i manipulovatelnost, citovou labilitu, 

agresivitu nebo naopak pasivitu (Jakabčic; Požár, 1995, s. 171-172 ). 

V oblasti vůle je u těchto lidí patrná odlišná úroveň aspirací. Buď jsou 

nereálné nebo naopak mohou zcela chybět (Valenta; Müller, 2003, s. 44). 

Toto vše bychom si měli uvědomit, pokud chceme navázat vztah 

s člověkem s mentálním postižením. Měli bychom být například 

připraveni na odlišné způsoby reakcí na různé podněty (např. ohrožení 
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nebo naopak radostného vzrušení) tak, aby daný člověk neohrožoval sebe 

nebo své okolí. Případně bychom mu měli pomoci v tom, aby mu byly 

vlastní emoce a chování srozumitelné a sám dokázal identifikovat, jak, 

kdy a kde mu způsobují problémy při komunikaci s intaktní populací. 

Vágnerová upozorňuje na to, že lidé s mentálním postižením mají stejné 

základní psychické potřeby stimulace, bezpečí, učení, citové jistoty, 

seberealizace a životní perspektivy jako běžná populace (Vágnerová, 

2004, s. 295). 
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5. Dospělost 

5.1 Dospělost jako životní etapa 

Dospělost je nejdelší fází lidského života, pokrývá rozmezí přibližně 

45 let. Proto ji někteří autoři dále dělí. Například Langmeier 

s Křejěířovou na tři úseky (Langmeier. Krejčířové, 1998. s. 161): 

1. časná dospělost - od 20 do 25 let. Je přechodným obdobím mezi 

adolescencí a plnou dospělostí. 

2. střední dospělost - od 25 do 45 let. Je obdobím plné výkonnosti a 

relativní stability. 

3. pozdní dospělost - trvá do začátku stáří, přibližně do 60-65 let 

věku 

Počátek dospělosti, jak uvádí Vágnerová, dnes není v naší společnosti 

vymezen nějakým speciálním mezníkem nebo rituálem. Jediným takto 

definovaným faktorem by mohlo být dosažení zletilosti, to však není 

společností akceptováno jako zásadní signál pro změnu statusu mladého 

člověka (Vágnerová. 2007, s. 9). Langmeier s Krejčířovou vymezují 

dospělost skrze přihlédnutí ke třem kritériím: k věku, k převzetí určitých 

vývojových úkolů a k dosažení určitého stupně osobní zralosti 

(Langmeier; Krejčířová, 1998, s. 162). 

Každý z úseků má odlišné úkoly, se kterými se člověk musí vyrovnat. 

V časné dospělosti to je především upevnění identity a identifikace s rolí 

dospělého, nezávislost na rodičích, hledání partnera, zakládání vlastní 

rodiny, volba povolání a postupné získání odpovědnosti v profesi. 

Střední dospělost je vrcholem produktivity a vyhledávání životních cílů. 

Člověk nese plnou zodpovědnost v rodině a při výchově svých dětí, jakož 

i ve vlastní profesi. Období pozdní dospělosti je charakterizováno 

bilancováním, člověk se ohlíží za svým životem a hodnotí ho. Toto 

bilancování je dáno především blížícím se odchodem do důchodu a také 

odchodem dětí (Vágnerová, 2007, s. 179). 
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5.2 Dospělost lidí s mentálním postižením 

Když se podíváme na výčet charakteristických událostí a mezníků, 

kterými se životní etapa dospělosti v lidském životě manifestuje, můžeme 

začít polemizovat, nakolik jsou tyto události možné v životě člověka 

s mentálním postižením. Pokud budeme vycházet ze sociálního modelu 

postižení, který přenáší na společnost zodpovědnost při vytváření 

podmínek pro život lidí s mentálním postižením, pak by to měla být právě 

společnost, která by měla maximálně podporovat člověka s mentálním 

postižením v naplňování sociálních rolí charakteristických pro období 

dospělosti (Šiška, 2005, s. 40). 

I přes tento trend se však reálná situace dospělých lidí s mentálním 

postižením mění pomalu. Bartoňová a kol. upozorňují, že pro většinu lidí 

s mentálním postižením je role dospělého stále nedostupná, případně 

dostupná jen v omezené míře a s určitou podporou či pomocí (Bartoňová 

a kol. 2007, s. 86). 

Člověk s mentálním postižením může být omezen v mnoha různých 

oblastech. Bartoňová uvádí ty, které jsou pro jeho přijetí role dospělého 

klíčové a které bych spojila pod jediný pojem - dosažení nezávislosti. 

Dospělému člověku s mentálním postižením je většinou znemožněno 

dosáhnout nezávislosti v těchto oblastech (Bartoňová a kol., 2007, s. 86): 

• Samostatné bydlení: člověk s mentálním postižením buď zůstává 

u svých rodičů, nebo volí nějakou z alternativ chráněného bydlení. 

Je tak stále pod dohledem autorit. 

• Ekonomická nezávislost: člověk s mentálním postižením většinou 

pobírá nějaký z druhů sociálních dávek nebo podpory. 

• Profesní uplatnění: člověk s mentálním postižením většinou nemá 

možnost uplatnit se na volném trhu práce a je nucen volit nějakou 

alternativní formu zaměstnání, např. chráněné dílny 

• Navazování partnerských vztahů: člověk s mentálním postižením 

může mít obtíže v dostupnosti příležitostí k poznávání druhého 

pohlaví a k navazování vztahů různé povahy. 

19 



• Sexualita: člověk s mentálním postižením nemusí mít takové 

životní podmínky, ve kterých by mohl adekvátním způsobem 
uspokojovat své potřeby, což může být dáno např. nedostatkem 

soukromí. 

• Rodičovská role: člověk s mentálním postižením v drtivé většině 

případů nenaplní svoji rodičovskou roli. 

Nezávislost je spojena s možností se samostatně o svém životě 

rozhodovat. Omezení v této oblasti, které potom zasahuje do všech 

dalších oblastí života, je často zdůvodňováno nedostatečnými 

kompetencemi člověka udělat samostatné rozhodnutí (Černá a kol, 2008, 

s.172). 

Možným řešením této situace může být v duchu teorie normalizace pět 

intencí 0 'Briana určujících směr a organizaci složek pro lidi s mentálním 

postižením v mnoha zemích tak, jak je uvádí Černá (Černá a kol., 2008, 

s.197 ): 

1. žít v normálním prostředí, v podmínkách, které určují komunitu, 

obec 

2. mít příležitost k informovanému a skutečnému rozhodování 

v každodenních situacích i v situacích majících na další život 

člověka rozhodující vliv 

3. příležitost rozvíjet kompetence potřebné pro vykonávání 

funkčních a smysluplných činností 

4. být respektován a mít pozitivně hodnocenou sociální roli 

5. účastnit se života komunity prostřednictvím rozšiřování sítě 

sociálních vztahů 

Ve shodě s těmito principy je i závěrečné prohlášení konference WHO 

Growing up with intelectual disabilities in Europe ze dne 18. února 2009. 

Podle něj by lidi s mentálním postižením měli mít stejné podmínky 

pro život dospělých tak, jak je tomu u běžné populace. Měli by mít 

možnost žít ve svém vlastním domově, uzavřít sňatek a případně mít děti, 

mít okruh přátel a sousedů, adekvátní pracovní příležitosti a náplň 
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volného času, měli by se sami podílet na své ekonomické situaci 

i na životě v komunitě. Obecně by měli mít možnost dosáhnout role 
* r r 7 dospělého i se zodpovědností, kterou to přináší. 

5.3 Kvalita života dospělých lidí s mentálním postižením 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, dospělost lidí s mentálním 

postižením v sobě zahrnuje sporná témata, která mohou těmto jedincům 

vstup do dospělosti znesnadnit či přímo neumožnit. A proto i konkrétní 

výzkumy zabývající se otázkou kvality života dospělých lidí s postižením 

obecně shrnují, že úroveň jejich kvality života je nižší než u běžné 

populace (Sheppard - Jones; Thompson Prout; Kleinert, 2005, s. 281). 

National Organization on Disability (NOD) na svých webových stránkách 

zveřejňuje výsledek výzkumu realizovaného v roce 2000. Podle výsledků 

NOD je pouze 63% lidí s postižením spokojeno se svým životem, 

narozdíl od 90% lidí bez postižení. 33% lidí s postižením uvedlo, že jsou 

vysoce spokojeni se svým životem, v běžné populaci tak učinilo 67% lidí. 

Zároveň poukazují na to, že v průběhu let 1986-2000 se spokojenost 

s vlastním životem u běžné populace zvyšovala, zatímco u skupiny lidí se 

spíše snižovala. Podle výsledků dva ze tří lidí s postižením si myslí, 
v • • • • • 8 
ze jejich postižení jim znemožňuje naplňovat jejich vlastní potenciál. 

Tato (vržení dokládá výzkum Sheppard-Jones a kol., kteří dochází 

k závěrům, že za nižší kvalitu života lidí s mentálním postižením může 

především menší možnost výběru v oblastech každodenních aktivit, např. 

jak budou trávit svůj volný čas. ale i v důležitých životních rozhodnutích, 

jako např. kde budou bydlet a pracovat (Sheppard-Jones a kol., 2005, 

s. 288). Do souvislosti dávají i menší počet přátel, vyšší pocit samoty 

a izolace. Zároveň poukazují na to, že lidé s mentálním postižením jsou 

7 WHO Initiative Steering Group, Budapest, 18 February 2009 Growing up with 
intellectual disabilities in Europe: Key issues in the journey to inclusion. Dostupný 
na Internetu [cit. 1. dubna 2009] <http:/Avww.community-
livintt.info/documents/WHO ECCL I80209.doc> 

8 National Organization on Disability. Life Satisfaction of People with Disabilities. 
Dostupný na Internetu [cit. 1 .dubna 2009] 
<http://nod.citysoft.org/index.cfm?fuseaction=feature.showFeature&FeatureID=l 12&C:\ 
CFusion8\verity\Data\dummy.txt> 
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omezováni ve svých právech, např. zažívají ztrátu kontroly nad svými 

financemi nebo korespondencí (Sheppard-Jones a kol., 2005, s. 286). 

Ke stejným závěrům dochází i studie Treece a kol., kteří za klíčovou 

komponentu při dosažení adekvátní kvality života lidí s mentálním 

postižením považují právě možnost činit ve svém životě vlastní 

rozhodnutí, a mít tak nad svým životem kontrolu (Treece a kol., 1999, 

s. 800). Mezi konkrétními oblastmi, na které zaměřovali pozornost, byly 

především rysy residenčního zařízení, ve kterém respondenti žili. 

Výsledky poukazují na to, že lidé s mentálním postižením žijící 

v residenčním zařízení vnímají jako omezení svého života především 

nutnost přizpůsobit se dennímu plánu zařízení, nedostatečnou možnost 

disponovat svými finančními prostředky a absenci výběru spolubydlících 

(Treece a kol , 1999, s. 798-799). 

Lečbych uvádí, že pokud se člověku s mentálním postižením podaří žít 

partnerským nebo manželským způsobem života, může to výrazně jeho 

kvalitu života zvyšovat a přispívat k pocitu životní spokojenosti, 

seberealizaci, aktivity a vlastní kompetence. Přitom problémy, se kterými 

se lidé s mentálním postižením musí potýkat při hledání partnera, často 

převyšují jejich problémy s pracovním uplatněním a bydlením (Lečbych, 

2008, s. 59). 

Je zřejmé, že výzkumné otázky týkající se kvality života dospělých lidí 

s mentálním postižením již zpracovány byly. Nicméně v odborné české 

literatuře jsem nenalezla žádnou studii, která by se touto problematikou 

zabývala, přestože téma kvality života lidí s postižením je dokonce 

součástí přílohy 2 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. k zákonu 108/2006 

Sb. O Sociálních službách. V standardu 8 je uvedeno, že kvalitu služeb 

dosvědčuje kvalita života, který žijí lidé s využitím této služby (Johnová, 

2002, s. 64). Domnívám se však, že otázka, jakým způsobem měřit 

kvalitu života u lidí s mentálním postižením, případně ve kterých 

oblastech a jak zajistit aplikaci zjištěných výsledků do procesu podpory 

lidí s postižením, ještě není zpracována. Jedním z možných řešení by bylo 

přijmutí konceptu sebeurčení lidí s mentálním postižením, který 
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6. Pojetí komunitních zařízení v České republice a 
v zahraničí 
V České republice není pojem komunitního zařízení legislativně 

vymezen, což může být jeden z důvodů, proč tento typ zařízení je v naší 

zemi zcela ojedinělou záležitostí. V současné době v Čechách existuje 

jedna camphillská komunita, od roku 1999 v Českých Kopistech 

u Terezína. Zda je zcela soběstačným komunitním zařízením, jsem 

z jejích internetových stránek nezjistila9. Zákon 108/2006 Sb. O 

sociálních službách podává výčet všech jednotlivých druhů zařízení 

poskytujících sociální služby a komunitní zařízení v něm nefigurují.10 

Zákon rozeznává pouze terapeutické komunity, které jsou definovány pro 

cílovou skupinu osob závislých na návykových látkách nebo osob s 

chronickým duševním onemocněním". 

Toto dělení respektuje Matoušek, který komunitní zařízení pro lidi 

s mentálním postižením nazývá terapeutickými komunitami 

orientovanými na potřeby mentálně a tělesně handicapovaných klientů. 

Právě do nich zahrnuje i camphillské komunity (Matoušek, 1999, s. 61). 

Nazývání komunitního zařízení terapeutickou komunitou má podle něj 

své opodstatnění, protože terapeutická komunita v sobě nese určité rysy, 

které můžeme nalézt i v komunitních zařízeních (Matoušek, 1999, s. 56). 

Asociace terapeutických komunit, ATC definuje terapeutickou komunitu 

jako: „ 'psychologically informed planned environments' - they are 

places where the social relationships, structure of the day and different 

activities together are all deliberately designed to help people's health 

and well-being" a zároveň vymezuje okruh jejích uživatelů nejen na 

osoby závislé na návykových látkách a osoby s chronickým duševním 

' Informace dostupné na Internetu[cit. 18. října 2008] < http://www.camphill.cz> 
Zákon je dostupný na Internetu [cit. 20. října 2008] 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s. 155/701 /.cmd/ad/.c/313/.ce/10821 /.p/8411 /_s. 155/701 
?PC_8411 number 1=108/2006&PC 8 4 1 1 1 = 108/2006&PC_8411 _ps= 10# 10821 > 
" Definici terapeutických komunit lze nalézt v § 68 Zk. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. 
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onemocněním, ale také na osoby ve výkonu trestu, děti s poruchami 

chování a především lidi s mentálním postižením.12 

Matoušek definuje komunitu pomocí jejích charakteristických rysů jako 

málo hierarchické a vysoce kooperující společenství, které koordinuje 

činnosti svých jednotlivců. Podřizuje zájmy jednotlivce zájmům vyššího 

celku, ale dává individuu možnost ovlivnit důležitá rozhodnutí. Jde 

o společenství mírumilovné, orientující se na uspokojování nejnutnějších 

potřeb a nevytvářející přebytky. Komunita má ve svém programu také 

mnoho rituálů srovnatelných s rituály primitivních společností, které 

posilují kohezi spolu žijící skupiny (Matoušek, 1999, s. 56). 

Fakt, že v České republice je problematika komunitních zařízení na rozdíl 

od zahraničí opomíjena, ilustruje i projekt Community of Communities, 

který v sobě zahrnuje hodnocení kvality jednotlivých typů komunit 

a zároveň vydal standardy těchto služeb podle jednotlivých druhů 

komunit. 1 'Podle tohoto projektu komunita pro lidi s mentálním 

postižením poskytuje těm, kteří jsou označení jako lidé s postižením, 

a lidem, kteří takto označení nejsou, prostředí založené na stejných 

příležitostech a hodnotách každodenních činností a vztahů. Členové si 

z tohoto prostředí často utváří vlastní domov, který je naplněn 

dobrovolníky, kteří s nimi žijí. Tyto komunity nejsou formálním druhem 

terapie a jsou založeny na myšlence poskytovat svým členům, kteří by 

jinak byli v běžné společnosti marginalizováni, právoplatné místo 

ve společnosti a prostředí podobné rodinnému ( Wood; Paget, 2007, s. 5). 

Z výše zmíněného vyplývá, že pojetí komunitních zařízeních tak, jak je 

chápáno v České republice a v zahraničí, se liší pouze cílovou skupinou 

osob, pro které je určeno. Zároveň však v českém prostředí neexistuje 

žádná iniciativa pro využití tohoto druhu zařízení ve službách sociální 

péče pro lidi s mentálním postižením. Protože svůj výzkum opírám 

12 Dostupné na Internetu [cit. 4. dubna 2009] 

<http://www.therapeuticcoinmunities.ora/index.plip?option=com content&task=view&id 
= 17&ltemid=33> 

Dostupné na Internetu [cit. 4. dubna 2009] 
<http://www.rcpsych.ac.uk/clinicalservicestandards/centreforquaIityimprovement/commu 
nityofcommunities.aspx> 
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především o prostředí těchto komunit, stává se jeho cílem i poukázat 

na alternativní pojetí realizace podpory a péče pro dospělé lidi 

s mentálním postižením právě formou těchto zařízení. 
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7. Analýza dosavadní literatury 

V předchozích kapitolách jsem zpracovala odbornou literaturu týkající se 

tématu mého výzkumu. Zároveň jsem se však s konkrétními výzkumy na 

téma kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v komunitních 

zařízeních v dostupných publikacích ani periodikách nesetkala. V České 

republice nejsou žádné veřejně dostupné výzkumy na téma kvality života 

dospělých lidí s postižením, přestože Průvodce poskytovatele zavádění 

standardů sociálních služeb dle platného zákona 108/2006 Sb. zavádí 

ve standardu 8 „Návaznost na další zdroje", kritérium 8.1: „Kvalitu 

služeb dosvědčuje kvalita života, který lidé žijí s využitím této služby" 

(Johnová, 2002, s. 64). 

Výzkumy prováděné v rámci výše citovaného projektu Community of 

Communities věnujícímu se zaváděním standardů poskytování péče 

v komunitních zařízeních byly založeny na konzultacích pomocí 

dotazníkového šetření se 70 komunitami pro lidi s mentálním postižením 

(Wood; Paget, 2007, s. 5), nikoliv však na výpovědích konkrétních členů 

komunit. 

Domnívám se proto, že realizace výzkumu „Kvalita života dospělých lidí 

s mentálním postižením v komunitních zařízeních" přispěje nejen 

k rozšíření povědomí o výzkumném využití koncepce kvality života 

pro skupinu dospělých lidí s mentálním postižením, ale i přiblíží prostředí 

komunitních zařízení pro lidi s mentálním postižením jako možnou 

alternativu sociální služby a případně dá podnět k dalším výzkumům či 

diskuzi na téma využití tohoto typu zařízení v České republice. 
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8. Metodologie 

8.1 Zdůvodnění vybraných metod 

Vzhledem ke zvolenému tématu své diplomové práce jsem již od začátku 

měla představu o realizování výzkumu za pomoci nástrojů kvalitativní 

metodologie. Především proto, že v tomto pojetí má plán výzkumu 

pružný charakter, může se proměňovat a přizpůsobovat podle okolností 

a dosud získaných výsledků (Hendl, 2008, s. 59). Protože jsem na začátku 

měla zvoleno jen jedno zařízení, Camphill Community Clanabogan, 

nevěděla jsem, jak bude vypadat zařízení druhé, jakým způsobem se 

mnou budou klienti spolupracovat či zda vůbec bude spolupráce možná. 

Díky kvalitativním metodám jsem mohla upravovat sběr dat v závislosti 

na okolnostech i podle stupně rozvoje vztahu mezi mnou a jednotlivými 

klienty zařízení. 

Mou prvotní hlavní otázkou, kterou jsem touto prací chtěla zodpovědět, 

bylo, zda je kvalita života lidí s mentálním postižením v komunitních 

zařízeních odlišná od lidí žijících v domovech pro zdravotně postižené. 

Takto postavený problém byl ve své realizaci široký. Pokud bych totiž 

chtěla využít své zkušenosti s pobytem v camphillské komunitě, musela 

bych si v zahraničí najít i jiný typ pobytového zařízení pro lidi 

s mentálním postižením. A to samé potom udělat v České republice. 

Pobyt ve čtyřech různých zařízeních by byl příliš náročný. Rozhodla jsem 

se proto najít v Čechách komunitní zařízení a zjistit, zda život v komunitě 

má pro její obyvatele, v tomto případě lidi s mentálním postižením, 

nějaké specifické rysy ovlivňující kvalitu jejich života. Tím se posunulo 

téma celé mé práce. Pomocí dat získaných ze dvou komunitních zařízení 

mohu nalézt takové charakteristiky života v komunitě, které jsou pro její 

obyvatele podstatné, a tak ovlivňují kvalitu jejich života. 

8.2 Výběr vhodného typu zařízení 

Prvním krokem k realizaci samotného výzkumu byl výběr pobytového 

zařízení v Čechách. Pro prvotní orientaci jsem vycházela 

z charakteristických rysů, které má dům Riverstown v Camphill 

Community Clanabogan. 
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8.2.1 Riverstown v Camphill Community Cianabogan 

Riverstown je jedním ze šesti domů tvořících Camphill Community 

Cianabogan. Tato komunita je součástí celosvětového hnutí Camphill 

Communities, které vzniklo v roce 1939 založením první komunity 

ve Skotsku dr. Karlem Königem. König se při své práci inspiroval prací 

filozofa a reformního pedagoga Rudolfa Steinera a komunitu založil 

na principech antroposofie.14 Zakladatelé prvního camphillu pracovali 

s dětmi s různými druhy mentálního a kombinovaného postižení. 

Postupně se hnutí začalo rozšiřovat nejen do celého světa, ale i na různé 

věkové skupiny lidí s mentálním postižením. V současné době existují 

komunity pro děti, dospívající a pro dospělé, lišící se svým zaměřením. 

V komunitách pro děti a dospívající se zaměřují na vzdělávání, komunity 

pro dospělé jsou orientovány na uplatnění klientů v různých řemeslných 

dílnách a na biodynamické farmě. Camhill Community Cianabogan je 

právě druhem komunity pro dospělé. 

Celá komunita čítá okolo 80 obyvatel, z toho je jich 28 se speciálními 

potřebami. Klienti se v camphillských komunitách nazývají villagers 

(vesničani). Ostatní obyvatelé potom co-workers (spolupracovníci). Ti se 

dělí na young co-workers, mladé dobrovolníky ze zemí celého světa, kteří 

se života komunity zúčastňují obvykle jeden rok. Většinou je k tomu vede 

touha zažít něco jiného, získat zkušenosti v sociální oblasti nebo se naučit 

jazyk. Tzv. permanent nebo senior co-workers stejně jako co-workers 

v komunitě žijí déle. někteří i celý život. Komunitu obývají s celou svou 

rodinou. Starají se o provoz domů, řemeslných dílen i farmy. Společně 

rozhodují o celém chodu komunity. Za svou práci nedostávají plat, 

ale „kapesné" ze společného komunitního fondu. 

Ideou camphillské komunity je v jednotlivých domech vybudovat malá 

společenství podobná rodinám. Celá komunita potom tvoří společenství 

širší, malou obec. Život v camphillské komunitě je nesen myšlenkou 

společného soužití, společné práce a společného učení se. Camphillské 

komunity proklamují, že pro své obyvatel nejsou institucemi, ale pravými 

l 4 lnformace dostupné na Internetu [cit. 12. října 2008]<http://www.camphill.org/> 
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domovy.15 Riverstown je nej větším domem celé komunity Clanabogan. 

Společně v něm žije 6 villagerů, 3 young co-workeři a permanent co-

worker Gusta se svými třemi dětmi. Protože je Gusta takovým správcem 

domu, starajícím se o veškeré jeho dění, říká se jí matka domu, 

housemother. Život v domě, stejně jako v celé komunitě, má vlastní 

specifický rytmus určovaný střídáním společné práce a odpočinku, 

pracovního týdne a víkendu, ročních období se svými specifickými 

festivaly. 

Téměř veškerý život obyvatel se udává uvnitř komunity. Villagers 

společně s co-workery pracují na farmě, v zahradě nebo v pekárně, 

truhlářské či tkalcovské dílně. Někteří z nich však zůstávají v domech, 

vaří, uklízí a starají se o celou domácnost. Součástí komunity je 

i mateřská školka pro děti z okolí. Každou neděli se celá komunita 

shromažďuje v hale ke společné bohoslužbě nebo kulturní akci. 16 

Z komunity její obyvatelé vyjíždí většinou jen na prázdniny nebo 

návštěvy svých příbuzných. 

Systém života v camphillské komunitě může být viděn pozorovateli, 

lidmi „z věnčí", jako ghetto.'7 Domnívám se, že je to dáno zcela 

specifickým charakterem těchto komunit a jejich neochotou se naplno 

otevřít běžné společnosti. Tato neochota zároveň slouží i jako ochrana 

před nevhodnými zásahy do komunitního dění. Jen ten, kdo je ochoten se 

zapojit, je komunitou přizván. Přitom jsou camphillské komunity malými 

centry kulturního dění obce. Šiška tuto neochotu k plné transparentnosti 
r • • 1X nazývá hrdostí, která dává komunitě její identitu. 

Za důležité považuji především lokalizaci komunity do oblasti venkova, 

kdy je vzdálenost k nejbližšímu městu přibližně 5 km. Celé prostředí 

komunity tvoří malou vesničku o 11 domech a farmě, v které se všichni 

její obyvatelé mohou volně pohybovat. 

"informace dostupné na Internetu[cit. 12. října 2008] <http://www.camphill.ie/> 
16 Informace dostupné na Internetu [cit. 12. října 2008] 
<http://www.camphillclanabogan.com/commun.htm> 
17 Šiška, J.: Obrázky z komunity. Dostupné na Internetu [cit. 12. října 2008] 
<http://www.camphill.cz/cz/obrsiskaO 1 ,html> 
18 Šiška, J.: Obrázky z komunity. Dostupné na Internetu [cit. 12. října 2008] 
<http://www.camphill.cz/cz/obrsiskaO 1 .html> 
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8.2.2 Proces hledání adekvátního pobytového zařízení v České 
republice 

V České republice jsem hledala takové zařízení, které by mělo podobný 

počet klientů s podobným typem postižení. Mělo by být rezidentní. Dále 

nabízet klientům podobné pracovní aktivity a celou svou organizaci stavět 

na principech komunitního života. Některé charakteristické rysy 

camphillu jsem vyloučila jako nereálné v podmínkách ČR. Jednalo se 

především o spojení zařízení s farmou, forma malé vesničky, podobný 

poměr „klientů'" a „personálu" a otevřeně proklamovaný komunitní 

způsob života odvíjející se od principů antroposofie. 

Pro vlastní vyhledávání pobytového zařízení jsem využila webové 

stránky MPSV, na kterých je dostupný Adresář zařízení sociální péče. 

aktualizovaný v roce 2006.19 V něm jsem našla zařízení v regionu Praha 

a střední Čechy, které poskytují služby dospělým lidem s mentálním 

postižením. Regiony jsem volila podle pravděpodobné nejjednodušší 

dostupnosti. V seznamu jsem našla 13 zařízení, která by těmto kritériím 

vyhovovala. Dalším krokem bylo zjištění informací z jednotlivých 

zařízení podle jejich vlastních webových stránek. U těch, která vlastní 

stránky neměla, jsem podstatné informace zjistila přes jejich 

provozovatele. Pouze u dvou zařízení jsem nebyla schopna najít 

adekvátní informace. I když jsem to ve vstupních předpokladech 

neuvedla, předpokládala jsem, že najdu koedukované zařízení. Z výběru 

jich tak vypadlo hned několik. U dvou zařízeních jsem zjistila, že jejich 

klientelu tvoří senioři. I ta jsem ze svého výběru vypustila. Podle 

zjištěných informací jsem vybrala tři zařízení, Domov svaté Rodiny 

na Praze 6, Dům na půli cesty Villa Vallila a Domov Na Hrádku. 

Domov svaté Rodiny se co do počtu klientů nevíce blíží vybrané 

camphillské komunitě. Je církevním zařízením, proto jsem předpokládala, 

že se do jeho činnosti budou promítat určité křesťanské principy. Jeho 

nevýhodou je však situovanost v městském prostředí. 

19 Adresář zařízení sociální péče. Dostupný na Internetu [cit. 12. října 2008] 
<htlp:/Avww.mpsv.cz/riles/clankv/1837/Zpravodai 4-2006.pdl> 
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Druhá dvě zařízení jsou v menších vesnicích, což by odpovídalo 

lokalizaci camphillské komunity. Liší se však počty klientů. Villa Vallila 

jako jediné zařízení, které jsem našla, uvádí, že jde o komunitní zařízení. 

Zároveň však o Dům na půli cesty, tj. se předpokládá, že klienti jejich 

služeb nebudou využívat trvale. Výhodou je také existence farmy, 

řemeslných dílen a propojení kulturních akcí s místní komunitou. 

Nevýhodou je nízký počet klientů. 

Domov Na Hrádku je bývalým ústavem pro mentálně postižené. Má také 

dílny a na webových stránkách informuje i o chovu ovcí. Pořádá kulturní 

akce, má vlastní pěvecký sbor. 

Nakonec jsem email se žádostí rozeslala do všech tří typů zařízení. Pouze 

z Villy Vallily mi obratem odpověděli. Zvolila jsem ji za místo 

uskutečnění svého projektu. I když jsem v první chvíli vnímala malý 

počet klientů jako nevýhodu, později jsem si uvědomila, že tomu tak 

není, protože i camphillská komunita je tvořena několika domy, 

ve kterých žije většinou 5 či 6 klientů. Mohu přeci pracovat pouze 

s obyvateli jednoho domu tak, aby oba dva vzorky participantů, obyvatelé 

Villy a camphillské komunity, byly více srovnatelnější. 

8.2.3 Villa Vallila 

Občanské sdružení Villa Vallila poskytuje služby chráněného bydlení 

a odlehčovací služby lidem se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním v komunitním domě v Červeném Újezdu u Votic. 

Posláním sdružení je umožnit lidem s postižením žít plnohodnotným 

životem v přirozených podmínkách lidského společenství a za tímto 

účelem provozovat komunitní dům, dále pak podporovat klienty 
i • 2 0 pri začlenění do běžného pracovního i společenského prostředí. Villa 

má kapacitu 10 míst pro klienty ve službě chráněného bydlení a 2 místa 

vyhrazená pro klienty na respitním pobytu. V době, kdy jsem do Villy 

dojížděla, žilo ve Ville 7 klientů a během svých návštěv jsem 

na respitním pobytu poznala 3 klienty. Jeden klient do Villy během mých 

návštěv přišel na zkušební pobyt, ale po několika týdnech zase odjel. 

20 Informace dostupné na Internetu [25. října 2008] <http://www.vallila.cz/> 
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Klienty Villy jsou mladí lidé s lehkým mentálním postižením přicházející 

buď z problematického rodinného prostředí, nebo z dětských domovů. 

V současné době však Villa přijímá i klienty bez mentálního postižení, 

kteří se ocitli v krizové situaci bez přístřeší. Villa tak funguje i jako Dům 

na půli cesty. V době mých návštěv zde z těchto důvodů byli dva klienti. 

Ve Ville funguje arteterapeutická dílna pro ty klienty, kteří nemají 

zaměstnání na volném trhu práce. Součástí zařízení je i malá farma 

s hospodářskými zvířaty, především ovcemi, a zeleninovými záhonky, 

0 které se klienti sami starají. 

Personální zajištění Villy se skládá ze dvou směn asistentů střídajících se 

po dvou dnech. Službu mají vždy dva asistenti, z toho jeden z nich 

ve Ville přespává. Během pracovního týdne je přítomná i vedoucí domu, 

na práci v dílně přijíždí dobrovolnice. Předsedkyně občanského sdružení 

Eva Klípová, která se svým manželem projekt komunitního domu 

vybudovala, dojíždí do Villy většinou o víkendech. Villa také disponuje 

širokým okruhem přátel a dobrovolníků, kteří se účastní pořádaných akcí. 

Obyvatelé Villy udržují sousedské vztahy z obyvateli Červeného Ujezda 

1 přilehlých vesnic a spolupracují při různých kulturně společenských 

akcích. 

Asistenti pomáhají klientům při běžných činnostech chodu domácnosti, 

jakými je úklid, praní, vaření, péče o hospodářská zvířata. Zároveň má 

každý z klientů klíčového asistenta, se kterým vypracovává svůj 

individuální plán rozvoje a pracuje na osobních cílech. Ty zahrnují 

především získání zaměstnání na otevřeném trhu práce nebo spolupráce 

s organizací zabývající se poskytováním služby podporovaného 

zaměstnávání, plánování financování služby i klientových investic, 

efektivní trávení volného času, ale třeba i opětovné navázání kontaktu 

s rodinou. 

Dle slov předsedkyně sdružení Evy Klípové by Villa neměla být 

zařízením, ve kterém klienti stráví zbytek svého života. Program Villy by 

měl klienty připravit na nároky samostatného bydlení se všemi jeho 

úskalími. Klienty se proto snaží vést k maximální samostatnosti. 
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8.3 Volba výzkumných nástrojů 

Za hlavní nástroj sběru dat jsem použila metodu rozhovoru. Rozhovor je 

explorativní technika, která vychází z ústní komunikace a neopírá se 

o písemné vyjádření respondenta (Pelikán, 1998, s. 117). Kvalitativní 

metodologie rozlišuje mnoho druhů rozhovorů, základními druhy jsou 

však strukturovaný, polostrukturovaný či nestrukturovaný rozhovor 

(Hendl, 2008, s. 166). Funkcí strukturovaného rozhovoru je získat 

odpovědi na předem připravený soubor otázek, který je použit u celého 

souboru respondentů (Pelikán, 1998, s. 119). Zároveň však s sebou nese 

riziko, že výzkumník utváří rozhovor vlastní představou, tj. že předem 

předpokládá, jaké odpovědi zazní (Hendl, 2008, s. 166). Abych se 

částečně vyhnula této předpojatosti a zároveň abych reflektovala 

charakteristické rysy skupiny respondentů, zvolila jsem jako nástroj 

výzkumu rozhovor polostrukturovaný. Ten dává možnost pružného 

reagování vzhledem k situaci a rozpoložení účastníků rozhovoru, snižuje 

neporozumění mezi tazatelem a účastníkem výzkumu, protože zde 

existuje možnost přeformulovávat otázky až v průběhu rozhovoru 

(Pelikán, 1998, s. 124). 

Druhou metodou, kterou jsem při své práci využila, je metoda 

pozorování. Jde o metodu založenou na sledování smyslově vnímatelných 

jevů, jakými jsou např. činnosti a chování jedinců, okolností těchto 

činností, prostředí, průběhu děje (Maňák a kol., 2005, s. 73). 

Pozorování jsem využila v první části výzkumu především pro prvotní 

orientaci v prostředí a také k zachycení jeho vzhledu a fungování 

(kapitoly „Zprávy z Villy Vallily," „Zprávy z domu Riverstown 

v Camphill Community Clanabogan"). Zároveň jsem skrze pozorování 

získávala více informací o jednotlivých účastnících výzkumu a také si 

upevňovala svůj vztah knim. Dle rozdělení druhů pozorování podle 

Hendla by se jednalo o pozorování zúčastněné, protože jsem se jako 

pozorovatel aktivně zúčastňovala dění v zařízení. Zároveň jsem nebyla 

úplným účastníkem, který se podle Hendla stává rovnoprávným členem 

skupiny, aniž by ji informoval o své pravé totožnosti (Hendl, 2008, 

s. 191). Spíše jsem vystupovala v roli účastníka jako pozorovatele, neboť 
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jsem sice byla v roli člena skupiny, ale ostatní členové si byli vědomi mé 

totožnosti. Zároveň jsem také neměla za nic zodpovědnost, pouze jsem 

„vypomáhala" všem. 

8.4 Diskuze zvolených metod a nástrojů 

Oba dva výzkumné nástroje v pojetí kvalitativní metodologie, které jsem 

se rozhodla při výzkumu použít, s sebou nesou určitá rizika, které je třeba 

zmínit již vpřed samotnou realizací výzkumu, aby v jeho průběhu byl 

jejich dopad na zjištěné výsledky co nejvíce eliminován. Některá z nich 

jsem již zmínila v předchozí kapitole, přesto nyní podávám jejich 

ucelenější přehled. 

Samotná volba kvalitativního přístupu s sebou nese určitá omezení. 

Pracuje pouze s malým množstvím jedinců nacházejících se ve specifické 

situaci, jeho výsledky jsou proto nezobecnitelné na širší skupinu. Díky 

jeho pružnému charakteru a možnostem úprav v průběhu procesu 

zkoumání je jeho replikace téměř nemožná (Hendl, 2008, s. 56). 

Domnívám se, že argumenty poukazující na neprůhlednost a malou 

transparentnost celého výzkumného procesu, jakož i procesu analýzy 

(Hendl, 2008, s. 57) se dají vyvážit detailním popisem jednotlivých kroků 

výzkumu s uváděnými odkazy na odbornou literaturu tak, aby byla 

subjektivita výzkumníka co nejvíce eliminována. 

Role subjektivity přitom má v kvalitativním přístupu své místo. Například 

Hendl k této problematice uvádí, že hlavním nástrojem výzkumného 

procesu je sám výzkumník (Hendl, 2008, s. 50). Při realizaci celého 

výzkumu jsem proto stále roli subjektivity reflektovala a jednotlivé kroky 

zdůvodňovala literaturou, aby byly transparentní. Takto jsem reflektovala 

subjektivitu i při použití hlavního nástroje svého výzkumu, rozhovoru 

pomocí návodu. Zdůvodnění způsobu výběru otázek do rozhovoru, jejich 

formulace a pořadí proto věnuji samostatné kapitoly. Naopak při použití 

nástroje zúčastněného pozorování jsem svou subjektivitu nijak 

neomezovala, a to ani při psaní „Zpráv z terénu", které jsou také součástí 

výzkumu. Subjektivního zabarvení těchto zpráv jsem si proto plně 

vědoma. 

35 



8.5 Příprava rozhovoru 

8.5.1 Volba druhu rozhovoru 

Otázky a strukturu rozhovoru jsem tvořila na základě analýzy dostupných 

konceptů kvality života tak, jak je uvedeno v kapitole „Analýza 

dosavadních nástrojů k zjišťování kvality života". Zpětně jsem zjistila, 

že postup tohoto tvoření je obecně Hendlem popsán jako rozhovor 

pomocí návodu. Rozhovor pomocí návodu leží v jakémsi pomyslném 

středu mezi strukturovaným a nestrukturovaným rozhovorem. Narozdíl 

od strukturovaného rozhovoru je na tazateli, jakým způsobem a v jakém 

pořadí získá k danému tématu informace. Zároveň však umožňuje provést 

rozhovory s více lidmi strukturovaněji, než by tomu bylo 

u nestrukturovaného rozhovoru, a tím ulehčuje jejich srovnání (Hendl, 

2008, s. 174). 

8.5.2 Volba oblastí a jejich pořadí 

Hendl ve své publikaci popisuje základní schéma pro návrh návodu, které 

jsem se snažila dodržet (Hendl, 2008, s. 175). V prvním bodě uvádí, že po 

obecném tématu je potřeba vypsat všechna témata vedlejší, které se 

k hlavnímu tématu vztahují. Okruh vedlejších témat jsem volila 

především podle uváděné analýzy Dragomerické a Škody v publikaci 

Kvalita života (Vaďourová, Miihlpachr, 2005, s. 21-23). Tam publikovali 

souhrn všech oblastí života měřených dostupnými dotazníky kvality 

života a z nich definovali 4 hlavní oblasti (zdravotní stav, každodenní 

aktivity, sociální oblast, vnitřní reaktivita), které jsem převzala i za své 4 

hlavní oblasti. 

Dalším krokem je podle Hendla (Hendl, 2008, s. 175), uspořádání daných 

témat do vhodného pořadí tak, aby na sebe nejen navazovala, ale aby se 

citlivá témata objevila až na konci rozhovoru. Uvažovala jsem, jaké téma 

bude pro dotazované nejjednodušší a se kterým mám tedy celý rozhovor 

začít. Rozhodla jsem se, že téma každodenních aktivit pro ně bude 

nejbližší, neboť je popisné a přímo se týkající jejich života. Také jsem 

předpokládala, že tento typ otázek jim již někdo v minulosti pokládal. 

Jednotlivá témata jsem uspořádala od dle mého názoru nejlehčích po ty 

nejobtížněji zodpověditelné takto: každodenní aktivity, sociální oblast. 
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zdravotní stav, vnitřní reaktivita. Protože daná témata byla příliš rozsáhlá, 

rozhodla jsem je rozdělit do dalších čtyř až pěti podtémat. Znovu jsem se 

řídila především Dragomerickou a Škodou (Vaďourová, Miihlpachr, 

2005, s. 21-23). U každodenních aktivit bylo podtématem: bydlení, 

rytmus dne, týdne a roku, volný čas, koníčky a zájmy, péče o domácnost, 

hygiena a zaměstnání. Sociální oblast jsem dělila na: rodiče a rodinní 

příslušníci, přátelé, kamarádi a partneři, pracovníci organizace, finanční 

situace. Ve zdravotní oblasti tématem bylo: momentální zdraví, fyzické 

zdraví, psychické zdraví, medikace a návštěvy doktorů. Poslední část, 

vnitřní reaktivitu, jsem rozdělila na: vzdělání a učení se, spokojenost, 

pocit bezpečí, sebehodnocení a sebeobraz, víra, životní filozofie a 

hodnoty. 

8.5.3 Formulace a pořadí otázek k jednotlivým oblastem 

Třetím krokem je formulace a pořadí otázek ke každému tématu (Hendl, 

2008, s. 175). Nejprve jsem ke každému podtématu formulovala soubor 

otázek. Při jejich tvorbě jsem vycházela z české verze dotazníků kvality 

života WHOQOL-BREF, WHOQOL-lOO (Bartoňová, Dragomerická, 

2006). Zjistila jsem, že se mi některé typy otázek opakují, a tak jsem je 

pro lepší orientaci rozdělila do tří skupin: informační otázky, otázky 

zjišťující postoje, hodnoty, preference a otázky zjišťující postoj ke změně. 

Ke každému podtématu jsem také zformulovala jednu úvodní otázku, 

která měla dotazované motivovat k samostatné výpovědi na dané téma. 

Pouze pokud samostatně nevypovídali, využívala jsem otázek. Případně 

jsem je používala v okamžiku, když některá z informací nezazněla. Po 

vytvoření všech otázek jsem ještě několikrát korigovala jejich formulace. 

Například jsem zjistila, že všechny úvodní otázky začínám frází: 

„Dokázal bys říct...?". Sama tato fráze je nejen co do odpovědi 

zavádějící, dotazovaný může odpovědět, že ano, že by to dokázal, ale 

zároveň by mohla v rozhovoru působit nevhodně. Předem totiž naznačuje, 

že já jako tazatel znehodnocuji výpověď tím, že dotazovaného znejišťuji 

již na samém počátku. Veškeré otázky použité v rozhovoru, rozdělené 

podle témat a podtémat jsou zařazeny v „Příloze". 
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Vzhledem k tomu, že jsem ve skupině účastníků měla i klientku, která má 

velmi omezenou slovní zásobu a většinou odpovídá pouze ano a ne, 

musela jsem zformulovat i druhý soubor otázek tak, aby se i ona mohla 

výzkumu zúčastnit. U několika otázek jsem jí dávala na výběr ze dvou 

typů odpovědí s použitím vizuální podpory. Měla ukázat na mou pravou 

ruku, pokud souhlasí s jedním výrokem, nebo na levou, pokud souhlasí 

s opačným. 

8.5.4 Využití sondáže 

Čtvrtým a závěrečným krokem je podle Hendla (Hendl, 2008, s. 175) 

tvorba prohlubujících a sondážních otázek. Sondáž slouží k prohloubení 

odpovědi v určitém směru tak, že předem připravené otázky nestačí. 

Předem jsem se na sondáž otázky nepřipravovala a ani jsem 

nepředpokládala, že by taková situace mohla během rozhovorů 

vzniknout. Nakonec jsem však zjistila, že téměř u každého z rozhovorů 

situace podobná sondáži proběhla. Vysvětluji si to především tím, že 

dotazovaní sdělovali takové informace, které považovali za důležité, a 

také tím, že rozhovory probíhaly v příjemné partnerské atmosféře. 

8.6 Zohledňování etických otázek celého výzkumu 

Již v přípravné fázi celého šetření jsem se zabývala způsobem, jak nejlépe 

ošetřit všechna témata týkající se etických otázek celého výzkumu, a to 

především informovanosti účastníků a ochrany jejich soukromí. 

Vzhledem k tomu, že jsem dopředu nevěděla, jak citlivá témata mi budou 

dotazovaní ochotni poskytnout, musela jsem zvážit, jak v těchto 

případech s informacemi zacházet tak, abych nepoškodila soukromí 

dotazovaných a především minimalizovala důsledky, které by tato 

sdělování mohla mít. Cameron a Murphy upozorňují, že by na tyto 

situace měl být výzkumník předem připraven a měl by vědět, jakým 

způsobem se v nich zachová. Vyzdvihují především význam poskytování 

podpory a citlivé zacházení se zúčastněným, aby ho žádným způsobem 

nepoškodil (Cameron; Murphy, 2006, s. 117). 
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8.6.1 Získání informovaného souhlasu 

Již při vstupu do obou zařízení jsem srozumitelnou formou informovala 

všechny klienty o svém výzkumu a vyzdvihla kritérium dobrovolnosti. 

Při výzkumu musí vždy být jasně stanovené právo všech zúčastěných se 

kdykoliv rozhodnout, zda budou dále participovat na výzkumu, dále by 

jim měl být srozumitelně vysvětlen cíl a záměr výzkumu, jakož i možné 

důsledky spolupráce (Lewis; Porter, 2004, s. 193). Cameron a Murphy 

dodávají, že vždy v takovémto případě existuje u výzkumníka napětí dané 

na jedné straně snahou ujistit se, že zúčastnění plně rozumí dobrovolnosti 

participace na výzkumu, a na straně druhé jeho snahou klienty pro účast 

na výzkumu motivovat (Cameron; Murphy, 2006. s. 113). Jediný způsob 

řešení, který výzkumníkům nabízí, má být podmíněn neustálou 

sebereflexí výzkumníka, jakož i uvědoměním si, že účast na výzkumu je 

stejně jako výzkum sám procesuální záležitostí, a měla by být proto 

během výzkumu neustále přezkoumávána. Účast na výzkumu není pouze 

souhlasem podaným na začátku spolupráce, ale měla by být součástí 

samotného vztahu mezi výzkumníkem a zúčastněnými (Cameron; 

Murphy, 2006, s. 114). Sama jsem se s těmito dilematy potýkala. 

Především při návštěvách ve Ville jsem se zpočátku cítila jako „ta, co 

přijela zkoumat", a ně jako dobrovolník schopný pomoci, když je potřeba. 

Jediným východiskem z této situace pro mě byla účast na chodu celého 

zařízení a na společných aktivitách. 

Zároveň jsem došla ke stejnému závěru, který uvádí i Cameron 

s Murphym, že se klienti zařízení ochotně a plně zapojili do mého 

výzkumu. Vypadali, že je těší, že mohou vyprávět o svých životech a 

zkušenostech (Cameron; Murphy, 2006, s. 117). 

8.6.2 Zdůvodnění výzkumu respondentům 

V úvodní výpovědi jsem se snažila formulovat i účel celého rozhovoru. 

Zdůvodnění jsem se snažila vést ve dvou rovinách. Přitom jsem 

vyzdvihovala svou osobní, subjektivní rovinu. Tedy že tyto rozhovory 

použiji při psaní své diplomové práce, díky které mohu ukončit studium. 

Okrajově jsem se snažila sdělovat, že tyto rozhovory mohou pomoci i 
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dalším lidem pochopit, jak se v daném zařízení žije a zda jsou tam lidé 

spokojení. 

Při realizaci celého výzkumu jsem se nemusela vyrovnávat s tlakem třetí 

strany, tedy personálu či dalších obyvatel komunity, kteří se rozhovorů 

neúčastnili, ale byli informováni o tom, jaký druh výzkumu provádím. 

Jak uvádí Lewis a Porter (Lewis; Porter, 2004, s. 192-193), tlak okolí 

může dostat výzkumníka do nesnadné pozice a znesnadnit mu přístup 

k dotazovaným. 

8.6.3 Zajištění anonymity 

Velkou otázkou, se kterou jsem se na začátku výzkumu potýkala, bylo 

zajištění anonymity dotazovaných. V první řadě jsem zvažovala uvádění 

plných jmen nebo jen iniciál či kódů. V první fázi rozhovorů, které jsem 

uskutečňovala ve Ville, jsem dávala dotazovaným na výběr, zda chtějí 

uvádět svá jména, nebo jen iniciály. Všichni ze čtyř dotazovaných 

souhlasili s uváděním křestních jmen. Při šetření v Riverstownu mě však 

housemother požádala, abych neuváděla jména klientů, ale pouze jejich 

iniciály. Souhlasila jsem a zároveň jsem o tom informovala všechny 

účastníky výzkumu, tedy i v rozhovorech realizovaných ve Ville uvádím 

pouze zkratky křestních jmen dotazovaných. Lewis a Porter uvádí, že 

zajištění anonymity dotazovaných nemusí být především u zcela 

specifických skupin osob, jakými lidé s mentálním postižením jistě jsou, 

tak jednoduché (Lewis, Porter, 2004, s. 193). Plně s nimi souhlasím, 

protože si uvědomuji, že osoba, která má zkušenost s vybranými 

zařízeními a sjejich klienty, bez větších problémů rozpozná, kteří 

z klientů se účastnili mého výzkumu. Toto riziko jsem zcela 

nepředjímala, a až zpětně, při revizi jednotlivých rozhovorů jsem o něj 

dotazované informovala a ptala se, zda i za tuto cenu jsou ochotni své 

výpovědi zveřejnit. Všichni s tím i po této informaci souhlasili. 

8.6.4 Zajištění kontroly nad výsledky 

V úvodních částech rozhovorů, ještě před samotnou výpovědí 

dotazovaných, jsem je seznámila s tím, jakým způsobem budu s jejich 

výpověďmi nakládat. Každý z nahraných rozhovorů jsem nejprve 
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přepsala a pak ho znovu prošla z daným dotazovaným. Toto společné 

čtení sloužilo několika účelům. Především k tomu, aby se mohli 

dotazovaní znovu vyjádřit ke svým výpovědím a případně je korigovali. 

Například pokud nebyli se svou odpovědí spokojeni, mohli ji změnit. 
V tomto čtení, si také mohli znovu rozmyslet, zda veškeré informace 

chtějí zveřejňovat. Již v úvodní části jsem zdůraznila, že pokud nebudou 

chtít na nějakou otázku odpovědět, například z osobních důvodů, nemusí 

na ní odpovídat. Jejich volbu neodpovídat na vybrané otázky jsem 
respektovala. Tímto postupem jsem se snažila zamezit časté situaci, 

kterou popisuje Lewis a Porter (Lewis, Porter, 2004, s. 194), ve které 

výzkumník zjištěné informace pokládá za své a pouze dovoluje 

nahlédnout ostatním zúčastněným do své práce. Mým záměrem bylo 
zaznamenat výpovědi v takovém rozsahu a takovou formou, se kterou 

budou zúčastnění souhlasit a ztotožňovat se sní. Velmi inspirující mi 

v tomto postoji byl článek Burton Street Research Group, svépomocné 

skupiny lidí se speciálními potřebami. Ta publikovala článek o svých 

zkušenostech s prováděním výzkumů společně s výčtem toho, co 

očekávají od profesionálů. Jedním z několika bodů je i vzájemná důvěra a 

důležitost kontroly a zodpovědnosti za své výpovědi (Burton Street 

Research Group, 2007, s. 124). 

Svou úvodní výpověď jsem se snažila podávat co nejsrozumitelnější 

formou a v jejím průběhu jsem se opakovaně ujišťovala, zda všemu 

řečenému daný účastník rozumí. Na konci jsem se účastníka ptala, zda je 

mu vše jasné a jestli by se na něco rád zeptal či jestli něčemu nerozumí 

nebo s něčím nesouhlasí. Také na konci celého rozhovoru jsem dávala 

dotazovaným prostor pro otázky, případně i pro celé zhodnocení našeho 

rozhovoru. 

8.7 Podmínky a prostředí realizace rozhovorů 

Vlastní rozhovory jsem uskutečňovala v Riverstownu v Camphill 

Community Clanabogan v době od 23. 1. do 1. 2. 2009 a ve Ville Vallile 

ve dnech 1 7 . - 1 9 . 1. a 4. - 6. 3. V obou dvou zařízeních po předchozím 

oznámení, aby byli klienti srozuměni s tím, kdy a na jak dlouho přijíždím 

a co mám v úmyslu. V obou případech jsem potom sama informace 
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zkorigovala tak, aby nedošlo k nepochopení. Po mém příjezdu do zařízení 

jsem ve chvíli, kdy byli přítomni všichni obyvatelé domu, znovu 

vysvětlila, za jakým účelem přijíždím. Dodala jsem, že je účast na mém 

výzkumu dobrovolná, že bych ale byla ráda, kdyby mně pomohli. Také 

jsem dala prostor k otázkám, které se však týkaly ne mého výzkumu, ale 

mé osoby (např. že jsem dlouho nepřijela, jak se mám apod.). 

8.7.1 Pořadí účastníků 

Pořadí účastníků bylo náhodné. Při úvodním vysvětlování jsem se 

zeptala, kdo by chtěl být první a někdo se přihlásil. Při určování pořadí 

jsem také musela brát ohled na strukturu dne každého klienta, abych ho 

zbytečně neokrádala o činnosti, které má rád. Také by tím klesala 

motivovanost v účasti na rozhovorech. V obou dvou zařízení jsem 

realizovala většinou dva rozhovory denně, jeden dopoledne a jeden 

odpoledne. Vedení rozhovorů bylo totiž náročnější, než jsem 

předpokládala, a tak jsem potřebovala více času na to, abych se mohla 

plně soustředit na dalšího dotazovaného. 

8.7.2 Prostředí při realizaci rozhovorů 

Rozhovory jsem vedla v prázdné místnosti, abychom nebyli nikým 

rušeni. Při rozhovorech jsme seděli proti sobě u stolu, na kterém ležel 

magnetofon k zaznamenávání konverzace. Vedle něj jsem připravila dvě 

sklenice s vodou na osvěžení, seznam otázek a alespoň jednu náhradní 

kazetu či tužkové baterie. Mimo to na stole neleželo nic jiného a také 

místnost jsem uzpůsobila tak, aby nepůsobila ničím rušivě a předměty 

v ní umístěné neodtahovaly pozornost dotazovaného od vlastního 

rozhovoru. 

Během rozhovoru jsem si nedělala žádné poznámky. V prvních dvou či 

třech rozhovorech jsem musela hledat oporu v připraveném seznamu 

otázek, což mě velmi rušilo, protože jsem nemohla udržovat oční kontakt 

s dotazovanými. Při dalších rozhovorech jsem však již dokázala plynule 

přecházet od jednoho tématu k druhému bez připravené nápovědy. 

Poznámky k jednotlivým rozhovorům jsem si vedla zpětně po jejich 

ukončení a týkaly se především mých subjektivních dojmů z celého 
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procesu rozhovoru včetně poznámek, jakých chyb se mám při dalším 

rozhovoru vyvarovat. 

Při realizaci rozhovorů v Riverstownu došlo k zajímavému posunu celého 

šetření. Někteří z klientů totiž nebyli schopni na všechny otázky 

odpovědět, především z důvodů charakteru svého postižení (těžký stupeň 

hyperaktivity, emocionální a sociální problémy). Díky svým předešlým 

zkušenostem s těmito klienty jsem se pokoušela rozhovory vést tak, 

abych získala co nejvíce relevantních informací a přitom je emocionálně 

nerozrušovala. V některých rozhovorech proto nejsou obsaženy některá 

témata či otázky. 

8.8 Popis strategie analýzy dat 

Při volbě strategie analýzy dat jsem vycházela z dat získaných při 

využívání kvalitativních metod, kdy do popředí nevystupuje jejich 

kvantifikace, ale podrobná analýza jdoucí do hloubky dat (Maňák a kol., 

2005. s. 55). K tomu, aby mohla být data analyzována, však musela být 

data převedena ze zvukového záznamu do písemné podoby. Již ve fázi 

přepisu dat je možné začít s jejich redukcí, tedy přepsat jen ty části, které 

se přímo týkají výzkumných otázek. Příkladem takové techniky může být 

například technika shrnujícího protokolu (Hendl, 2008, s. 209). K redukci 

dat během transkripce jsem se však neuchýlila, neboť jsem v dané fázi mé 

práce nebyla schopna oddělit podstatná data od nepodstatných. Přestože 

texty rozhovorů nejsou k diplomové práci přiloženy, jsou archivovány u 

autorky diplomové práce. 

Cílem technik analýzy dat v kvalitativním výzkumu by měla být 

identifikace opakujících se či naopak odlišných vzorců a vztahů mezi 

nimi, aby bylo možno zformulovat klíčová tvrzení, na která výzkumník 

přišel a která jsou ve vztahu k výzkumné otázce (Švaříček; Seďová, 2007, 

s. 41). K určení těchto vzorců či kategorií slouží především technika 

kódovaní, ze které jsem také při své analýze vycházela. Jde o techniku 

převádění informací z jednoho systému znaků do jiného za použití kódů. 

Prakticky jde o proces strukturování a komprimování získaných dat s 

cílem objevit kategorie a vztahy mezi údaji (Maňák a kol., 2005, s. 52). 
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Ačkoliv jsem chtěla postupovat technikou kódování, nakonec jsem od ní 

opustila z důvodů struktury získaných dat. Kódování pomáhá data popsat, 

a tak je klasifikovat a kategorizovat (Hendl, 2008, s. 228) Protože jsem 

vedla polostrukturované rozhovory, bylo z hlediska zpracování 

jednodušší je nejprve segmentovat do kratších celků podle oblastí, 

k jakým se respondenti vyjadřovali. Tyto segmenty jsem potom přiřadila 

k vyšším celkům, oblastem a kategoriím. Dané kategorie jsem měla již 

předem připravené tak, jak je popisuji v kapitole Volba oblastí a jejich 

pořadí. Domnívám se proto, že jsem techniku kódování mohla z procesu 

analýzy materiálu vypustit. Další úpravě kategorií a jejich výčtu se věnuji 

v kapitole „Vznik vlastních kategorií". 

Vybrané oblasti jsem doplnila miniaturami z konkrétních výpovědí 

respondentů, aby bylo zřejmé, že své závěry opírám o konkrétní data 

(Hendl, 2008, s. 233). 

V následné „Diskuzi zjištěných výsledků" načrtávám možné vztahy mezi 

kategoriemi a jejich nej významnější rysy, tak jak vyplynuly 

z jednotlivých rozhovorů. Brala jsem přitom v úvahu fakt, že při zjištění 

vazby mezi dvěma či více kategoriemi či oblastmi může jít o přímou 

vazbu jen zdánlivě, zprostředkovanou další, nezjištěnou proměnnou 

(Maňák a kol. 2005, s. 48). Vzhledem ktomu, že samotná konstrukce 

otázek k rozhovoru vychází z koncepce kvality života, jak jsem popsala 

v kapitole „Příprava rozhovoru", předpokládám, že kategorie i možné 

vztahy mezi nimi budou vypovídat o kvalitě života jednotlivých 

respondentů. Tyto možné vztahy v diskuzi také uvádím společně 

s podněty pro další výzkum v této oblasti. 

8.9 Omezení plynoucí z vybraných nástrojů a technik 

Účelem tohoto výzkumu je ukázat zcela specifický způsob života 

v komunitních zařízeních pro lidi s mentálním postižením, a to skrze ty 

nej důležitější osoby, samotné klienty. Jejich vlastní výpovědi by měly 

ilustrovat výhody i nevýhody tohoto typu pobytových služeb. Vzhledem 

k malé rozšířenosti takových zařízení v České republice jsem neměla 

mnoho příležitostí k výběru, kde budu uskutečňovat jednu z částí svého 

šetření. Vlastní výběr zařízení proto výrazně limituje závěry celé studie. 
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Jak jsem již zmiňovala v kapitole „Diskuze zvolených metod a nástrojů", 

hraje v celém výzkumu roli subjektivita. Již samotné téma je zvoleno 

s ohledem na mé dřívější zkušenosti s pobytem v Riverstownu. Zkušenost 

předchozího pobytu proto může ovlivnit výsledky výpovědí jeho 

obyvatel. Naopak do Villy jsem přišla jako osoba „z věnčí". Přestože roli 

subjektivity v jednotlivých fázích výzkumu eliminuji především odkazy 

na příslušné odborné prameny, její roli ani tam nemohu vyloučit. Při 

použití nástroje zúčastněného pozorování roli subjektivity přiznávám se 

všemi důsledky, které na něj může mít, které se mohou týkat osobních 

vztahů mezi mnou a jednotlivými účastníky výzkumu, a tedy i vlivem na 

jejich výpovědi a závěry celého výzkumu. 

Návrhy možné eliminace spolu s dalšími možnými způsoby provedení 

podobného výzkumu se zabývám v závěrečné části mé práce v kapitolách 

„Diskuze vybraných metod" a „Náměty pro další výzkum." 

8.10 Role jazyka a komunikace v celém výzkumu 

Lewis a Porter, stejně jako Brewster (Brewster, 2004, s. 169), upozorňují 

na to, že používání adekvátních komunikačních strategií ve výzkumu je 

jeden z největších úkolů, se kterým se výzkumník musí vyrovnat (Lewis, 

Porter, 2004, s. 195), a může být problematické tvrdit, že jediným 

způsobem je vytvoření vztahů s účastníky výzkumu. Mně se však zdálo 

nejschůdnější vycházet právě z této domněnky. 

Obecně můžeme říci, že skupina lidí s mentálním postižením vykazuje 

určité společné charakteristiky v používání jazyka. Stejně tak jako 

v jiných skupinách osob, i ve skupině lidí s mentálním postižením 

existuje tolik individuálních rozdílů, že je individuální přístup ke 

každému jejímu členu nezbytný (Rodgers, 2005, s. 53). 

Lewis a Potter dále uvádí, že ze strany výzkumníka nestačí pouze 

zjednodušování jazyka a využívání podpůrných systémů komunikace. Za 

příklad dávají používání uzavřených či otevřených otázek, které regulují 

množství informací, jež se výzkumník od dotazovaného dozvídá (Lewis; 

Porter, 2004, s. 195). Nejde však jen o druhy otázek, ale o všechny rysy 

tvořící systém komunikace. Ten kromě vlastního verbálního sdělení vždy 
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nese další informace ukryté ve své neverbální složce. Jde především o 

intonaci, mluvní tempo a pomlky, dále gesta, mimiku, vzdálenost mezi 

účastníky, ale i úpravu jejich zevnějšku nebo rysy prostředí, ve kterém se 

komunikace odehrává (Vybíral, 2000, s. 64). Cameron a Murphy tento 

způsob komunikace nazývají individualizovanou komunikací, při které se 

výzkumník soustředí na všechny druhy signálů, které dotazovaný vysílá 

(Cameron; Murphy, 2006, s. 116). Považuji za důležité vyzdvihnout, že 

komunikace je vždy záležitostí vztahu, a proto by si měl být výzkumník 

vědom, jaké signály vysílá směrem k dotazovanému, aby dotazovaný 

věděl, že o jeho účast má výzkumník zájem a jeho odpovědi považuje za 

cenné a důležité. 

Ve svém výzkumu jsem se omezila pouze na komunikaci ústní formou a 

nepoužívala jsem žádné alternativní systémy komunikace, technické 

pomůcky nebo zástupné předměty. Jak uvádí Lewis a Porter (Lewis; 

Porter, 2004, s. 195), využití fotografií, symbolů, zástupných předmětů 

může motivovat účastníky výzkumu k rozmanitější škále sebevyjádření, 

ale jejich interpretace je vždy v rukou výzkumníka. Proto může být 

zavádějící a je nutněji znovu ověřovat. 

Brewster upozorňuje, že vždy existuje nebezpečí „vkládání slov 

výzkumníka do úst dotazovaného" (Brewster, 2004, s. 169). Obzvláště ti, 

kteří mají omezenou slovní zásobu, mohou přebírat tu výzkumníkovu. 

Snažila jsem se proto v co největší míře přizpůsobit vlastní slovník 

slovníku konkrétního dotazovaného. Například používat jeho vlastní 

specifická slova. Nicméně k efektu opakování slov také docházelo. Mohu 

jen doufat, že ne v takové míře, než kdybych si tohoto efektu nebyla 

vědoma. 
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9. Vstup do terénu 

9.1 Výběr účastníků a místa konání šetření 

V okamžiku, kdy jsem si určila oba dva typy zařízení, mohla jsem 

uvažovat o vlastní realizaci výzkumného šetření. V Riverstownu jsem 

strávila pět dvouměsíčních pobytů, při kterých jsem zastupovala 

housemother. Znala jsem proto nejen chod domu, ale i jeho jednotlivé 

obyvatele. S každým z nich mám vytvořený jedinečný vztah. 

Předpokládala jsem proto, že šetření budu moci uskutečnit během jediné 

návštěvy. Nejprve jsem však o ní musela zažádat vedení celé komunity. 

Zprvu jsem měla obavy, protože není obvyklé, aby se v komunitě 

uskutečňovalo nějaké šetření. Jedna zelenek vedení komunity mi 

v rozhovoru sdělila, že jsem dostala povolení především díky mé dobré 

znalosti prostředí komunity i jednotlivých villagerů. V komunitě jsem 

strávila 10 dní, od 23. 1. do 1. 2. 2009. Během nich jsem intenzivně 

sbírala materiál, protože jsem věděla, že do dokončení celé práce nebudu 

mít možnost se tam vrátit zpět. 

Ve Ville Vallile nastala odlišná situace, protože jsem její prostřední ani 

klienty neznala. Během dvou prodloužených víkendů, které jsem tam 

strávila jako dobrovolník (8. - 11. 11. a 22. - 24. 11. 2009), jsem zjistila, 

že princip fungování celého zařízení je v hodně rysech podobný jako 

v camphillské komunitě. Mohla jsem se tak mnohem efektivněji zapojit 

do dění, pomáhat při společné práci a také se účastnit společné zábavy, 

procházek i stolování. Velice rychle jsem získala vlastní pozici coby 

„osoby zvenku", která však může nabídnout pomocnou ruku. Proto i 

navazování vztahů s klienty mi šlo velice snadno. Využila jsem i svých 

zkušeností v přímé práci s lidmi s mentálním postižením z předchozích 

praxí a dobrovolnických aktivit, jakými byly pobyty v Camphill 

Community Clanabogan (2003-2008), asistentka v o.s. Asistence (2003-

2004), dobrovolnice v o.s. Máme otevřeno (2005). Po těchto dvou 

víkendech jsem došla k závěru, že mám ve Ville dostatečné zázemí 

k realizaci svého šetření. 
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Skupina účastníků se nakonec skládala z 11 dotazovaných, 6 z nich žije 

v camphillské komunitě a 5 ve Ville. Jedná se o dospělé lidi s lehkým či 

středním stupněm mentálního postižení. 
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10. Zprávy z terénu 

10.1 Zprávy z Riverstownu v Camphill Community Clanabogan 

Jet do Riverstownu bylo jako vracet se domů. Strávila jsem v něm pět 

dvouměsíčních pobytů po sobě. Těšila jsem se na celý dům, jeho 

obyvatele i na celou komunitu. Po krkolomném cestování mě taxy 

vyložilo ve dvě hodiny v noci před vstupem do komunity. Všude ležel 

sníh a obě pole obklopující dům jen jiskřila. Chvilku jsem si před 

vstupními dveřmi nemohla vzpomenout na kód odemykající zámek, ale 

nakonec mě paměť nezklamala. Potichu jsem došla do hostinského 

pokoje, který pro mě byl již nachystaný. Takový byl můj příjezd v sobotu, 

24. ledna 2009. Měla jsem v Riverstownu strávit 10 dní a během nich 

sesbírat rozhovory s jeho obyvateli. S vedoucí domu Gustou jsme byly o 

všem předem domluveny. Právě skrz její intervenci jsem získala souhlas 

komunity s realizací mého výzkumu. Také informovala všechny v domě, 

že přijedu na pár dní a budu dělat rozhovory s villagers. 

Sobotní ráno začíná v Riverstownu až v 10 hodin společnou snídaní. Do 

té doby mají všichni čas dospat vše, co nestihli za týden. Většina 

villagerů ale toto volno využívá ke svým koníčkům. Většinou poslouchají 

hudbu, čtou si nebo píší dopisy. Okolo deváté jsem sešla po schodech do 

přízemí, prošla dlouhou chodbou až do kuchyně. Při vaření kávy mě 

vyrušila Gusta. Následovalo vřelé přivítání a nad ranní kávou jsme si 

popovídaly o tom, co vše se za těch několik měsíců stalo. Dostalo se mi 

ujištění, že všichni v domě se na mě moc těší a mají se dobře. Jen G. odjel 

na víkend domů, ale přijede zítra. Gusta se mě také zeptala, kdy chci začít 

s rozhovory. Odpověděla jsem, že určitě ne hned dnes, možná zítra, že 

uvidím, jak na mě budou ostatní reagovat a jestli se mnou budou chtít 

spolupracovat. Mezitím se kuchyň zaplnila. Postupně přišly dva co-

workeři připravit snídani. Marii z Německa jsem znala z léta. 

Francouzsku Amandine jsem neznala. Před snídaní jsem se se všemi 

přivítala a celou snídani jsem musela odpovídat na zvědavé otázky. Jak se 

mám. jak se má můj přítel, jak mi jde škola, jestli vím, co dělají ostatní 

Češky, které také byly v komunitě jako co-workers. 
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Protože Gusta měla svůj volný den, neměl Riverstown žádného řidiče, a 

tak se sobota musela strávit v komunitě. Během snídaně se naplánovalo, 

jak bude celý den vypadat. Ráno si villagers uklidí pokoje a potom 

pomůžou co-workerům s vařením oběda. Oběd bude jen malý, protože 

večer se chystá mexická hostina, na kterou se všichni musí připravit. Před 

tím ale půjdou všichni na hodinovou procházku okolo pozemků 

komunity. 

Komunitu tvoří kromě šesti domů, ve kterých společně žijí villagers s co-

workery, také další budovy. U domu Sunrise se nachází zemědělské 

budovy, stáje pro krávy i koně a mlékárna, ve které se mléko tepelně 

upravuje a dělá se z něho máslo. Mezi Sunrise a Rainbow je centrum 

života komunity, domek sdružující tkalcovskou dílnu, výrobnu svíček, 

pekárnu, sklad s potravinami. Tam se během dne potkává nejvíce lidí, ti, 

co potřebují suroviny k vaření, ti, co pracují v dílnách, nebo jen ti, kteří 

jdou na farmu nebo na zahradu. Zahrada se rozkládá za domy Rainbow a 

Artaban. Od těchto dvou domů se z kopečka seběhne již jen 

k Riverstownu, který z jedné strany ohraničuje komunitu. Ze strany druhé 

to je budova Brookfieldu, ve které se nachází kancelář a knihovna. Dále 

je zde situována Heron Hall, místo pro nedělní setkávání celé komunity, a 

Sloe Cottage, další společná camphillská domácnost. Kousek od ní 

můžete vejít do mateřské školky s velkou zahradou plnou dřevěných 

prolézaček, výrobků místní tesařské dílny. Ta má své místo v kopci nad 

školkou. Cestou k farmě narazíte na Colombu, další obyvatelný dům, a 

kruh se uzavírá znovu u domu Sunrise. Prostory mezi jednotlivými domy 

vyplňují záhonky s květinami a dřevěné sošky trpaslíků, výrobky tesařské 

dílny. Tyto sošky naleznete i po cestě okolo pozemků komunity. 

Komunita se neustále rozrůstá a rozrůstá se i počet domů. Kousek dál po 

silnici žije dvojice manželů, kteří strávili celý svůj život v camphillech a 

nyní jsou v důchodu. Komunita se o ně stará. Ze strany Riverstownu 

přibyla nová pole a také malý domek, ve kterém žije rodina z Maďarska. 

Zatím bez villagers. 

Domy v komunitě mají zvláštní architekturu jak exteriérů, tak interiérů. 

Dominují jim velká okna a kruhové linie, které nesou své opodstatnění 
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v nauce R. Steinera.21 Zajímavá je i barevnost stěn, na kterých převládají 

tlumené teplé barvy. Ve společných prostorách domů je rozestaveno 

mnoho výrobků a dekorací z přírodních materiálů, v létě pak domy zdobí 

kytice lučních květů. Jak jsem již zmínila, Riverstown je ze všech domů 

v komunitě největší. Gusta velikost domu komentuje tím, že je vysoká a 

má ráda velké věci. Proto když komunita stavěla Riverstown, musel být 

velký. Vstupními dveřmi se dostanete do haly se schodištěm vedoucím do 

prvního patra. Tam jsou pokoje M. a G., říká se tomu chlapecká chodba, 

protože dívky do ní nemají přístup (tedy pouze villagers, pro co-workery 

to neplatí) a vstup do Gustina bytu odděleného z obou dvou stran dveřmi. 

Pokud byste bytem prošli, dostali byste se do druhé části chodby 

v prvním patře, kde jsou dva pokoje pro hosty nebo co-workery a pokoj 

A. Z této chodby se dá sejít pouze zadním schodištěm zpět do přízemí a 

potom dívčí chodbou, tam zase nemají přístup muži, zpět do haly a dále 

do společných místností, rozlehlého obývacího pokoje, jídelny se dvěma 

velkými stoly a kuchyně. Tam se nejčastěji setkávají všichni obyvatelé 

domu. 

Celá sobota mi rychle utekla a večer mi již připadalo, že jsem odsud ani 

neodjela. Mexický večer ve vydařil, všichni se podíleli na jeho přípravě. 

Dva jídelní stoly jsme přiložili k sobě, aby vznikl jeden, kolem kterého se 

vešli všichni obyvatelé domu a pozvaní hosté. Ještě dlouhou dobu po jídle 

jsme společně u stolu seděli a povídali si. Až nás musela Amandine, která 

měla ten večer službu, přerušit s tím, že je čas jít spát a předtím je potřeba 

vše uklidit. V devět hodin večer je totiž večerka a villagres by měli být ve 

svých pokojích. V neděli po snídani jsem se zúčastnila shromáždění celé 

komunity, které bylo tentokrát spojené i s bohoslužbou. Mohla jsem se 

tak přivítat se všemi, které jsem ještě neviděla. Dostalo se mi několika 

pozvání na čaj nebo na večeři, které jsem musela odmítnout, protože jsem 

věděla, že mě čeká spousta práce. 

A skutečně to tak bylo. V neděli odpoledne jsem natočila první dva 

rozhovory, které jsem hned začala přepisovat. Realizace a přepis 

21 Více informací o charakteristických rysech antroposofické architektury lze nalézt 
v článku O Hoznama „Magie antroposofických staveb" dostupném na Internetu [cit. 5. 
února ^009] <http://www.camphill.cz/cz/architektura.htm!> 
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rozhovorů mně zabral veškerý čas až do čtvrtečního večera. V pátek ráno 

jsem měla konečně volno, které jsem využila k návštěvám pracovišť 

riverstownských villagerů. M. s G. mi ukazovali své výrobky v tesařské 

dílně, K. mě provedla mateřskou školkou a ukázala mi nové hračky a 
projekty. A. a L. v tkalcovně mi zase předvedly, jaké barvy látek teď 

tkají. Celý den jsem strávila na různých místech komunity, potkávala 

známé a pomáhala při práci. Večer jsem strávila z villagers pletením 

křížů sv. Brigity. Blížil se totiž její svátek, a tak si každý z nás upletl 

proutěný kříž na ochranu proti zlým duchům. 

V neděli, když jsem komunitu opouštěla, nejraději bych v ní zůstala. Opět 
jsem se přizpůsobila jejímu rytmu a způsobu života. Bylo mi líto, že jsem 

tentokrát odmítla nabídku strávit v Riverstownu další léto. I když jsem 

jim to během mého pobytu několikrát vysvětlovala, neustále se ptali, kdy 
v létě přijedu. Zároveň jsem odjížděla s dalším velkým úkolem. Slíbila 

jsem radě komunity, že svůj výzkum během léta celý přeložím do 

angličtiny a jeden svazek pošlu do knihovny jako dík za ochotu celé 

komunity, že jsem mohla svůj výzkum realizovat. 

10.2 Zprávy z Villy Vallily 

Do Villy jsem poprvé dorazila v pátek 8. 11. 2008 v pozdních hodinách. 

Můj příjezd doprovázely komplikace. V Sudoměřicích jsem nemohla najít 

nádraží a ujel mi vlak. Musela jsem hodinu čekat ve tmě a mlze na 

nádraží. Mezitím jsem volala do Villy, abych je informovala o svém 

zpoždění. Asistentka mě přesvědčila, že raději „vyšle kluky" na nádraží, 

aby mi pomohli. Mohla bych se v té tmě ztratit. I když jsem protestovala, 

nakonec jsem za to byla vděčná jí i R. s D., kteří mě na zastávce Červený 

Újezd vyzvedli s ruční svítilnou. Tma byla totiž pořádná a od vesnice je 

zastávka vzdálena asi půl kilometru. Navázali jsme hned rozhovor. 

„Kluci" říkali, že se na mě všichni těší, a hned se vyptávali, co budu 

zkoumat. 

Zklamala jsem patrně jejich očekávání, když jsem jim sdělila, že 

přijíždím jen na návštěvu, abych se s nimi seznámila. Zkoumat začnu až 

potom. Z mlhy se vynořila vysoká budova Villy s rozsvícenými okny. 

Přezuli jsme se v chodbě, ze které jsem mohla přes okno pozorovat, jak u 
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stolu v kuchyni popíjí čaj ostatní obyvatelé Villy. Když jsem vstoupila, 

R., který mě doprovázel, mě všem hned představil. Nad čajem tu s 

asistentkou Miluškou seděli všichni přítomní obyvatelé Villy. Dostala 

jsem šálek čaje a začala popisovat své nesnadné cestování. Povídali jsme 

si a najednou bylo půl jedenácté, čas jít spát. Miluška mi ukázala 

hostinský pokoj v podkroví, do kterého jsem se opakovaně vracela ještě 

několik víkendů. Usnula jsem vyčerpaná, ale s dobrým pocitem, že toto 

místo jsem si zvolila správně. 

Probudila jsem se v půl osmé, akorát čas na snídani. Sešla jsem do 

přízemí do kuchyně, kde se už P. s Miluškou otáčely v kuchyni. Zeptala 

jsem se, zda nepotřebují s něčím pomoci, a dostalo se mi odpovědi, 

kterou jsem měla slyšet ještě mnohokrát: že děkují, ale už mají vše 

hotovo. Postupně do kuchyně docházeli i ostatní a v osm jsme zasedli ke 

společné snídani u velkého stolu v jídelně. Nejdřív se všichni chytili 

okolo stolu za ruce a popřáli si dobrou chuť. Během snídaně se plánoval 

celý den. Bylo potřeba pokrýt střechu nového dřevníku taškami. Mužské 

osazenstvo Villy, R., D., H. a Mt. slíbili, že za pomoci asistenta Honzy 

dřevník zvládnou. Dívčí část, P., Kč. a asistentka Miluška zatím uvaří 

oběd. Po snídani jsem se nabídla, že umyji nádobí. Tím jsem si získala 

uznání, protože umývání nádobí nebylo oblíbenou činností. 

Dopoledne jsem měla čas na prohlídku celé Villy, která mě velmi 

ohromila. Vysoký klenutý strop jídelny a haly zároveň, z kterého vedou 

bytelné dřevěné schody do prvního patra. Okolo schodů jsou vyvěšeny 

fotografie obyvatel Villy, později mi bylo vysvětleno, že se jedná o 

záběry z úspěšného projektu, filmu Bylo nás pět, v kterém na přehlídce 

„Mental Power Film Festival" získal klient Mi. cenu za „Nejlepší 

mužskou roli". V prvním patře jsem nakoukla do dílny, ve které klienti 

vyrábí drobné předměty a především originální tašky s potisky zvířat, 

které mě hned nadchnuly. V dílně jsem potkala P., která žehlila. 

Vysvětlila mi, že žehlí Mt. oblečení, protože on je líný si ho vyžehlit sám. 

Zbytek prvního patra Villy zabírají pokoje klientů, do kterých jsem 

nevstupovala. Druhé patro je vlastně již podkrovím. V jedné části se 

nachází pokoje asistentů a jeden pokoj pro hosty, druhou část tvoří 
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prostor pro setkávání s množstvím sedaček a polštářů. Je zde umístěna i 

televize a část prostoru vyplňuje cvičná kuchyňka pro klienty. Zadním 

schodištěm scházím zpět do kuchyně, která je stejně jako ostatní místnosti 

Villy vybavena starým dřevěným nábytkem a dominují jí velká kamna. 

Villu netvoří jen velký dům, ale také přilehlá zahrada a prostory pro chov 

zvířat, ovcí, koz a slepic. Neomítnutou fasádu domu zdobí dvě Bílkovy 

plastiky, a dodávají tak celé budově výjimečný vzhled. Z prohlídky jsem 

nadšena. Vnímám jedinečnou atmosféru vytvořenou nejen touto 

pozoruhodnou budovou, ale i obyvateli v ní žijícími. Ihned si vzpomenu 

na mé první dojmy z camphillské komunity, kdy jsem také cítila, že se 

ocitám na výjimečném místě. 

S asistentem Honzou sepisuji dobrovolnickou smlouvu a dovídám se 

některé informace o chodu Villy. Většina z nich mi je dobře známá 

z chodu camphillské komunity. Vždyť Villa byla založena, dle slov 

předsedkyně občanského sdružení Villa Vallila Evy Klípové, podle vzoru 

komunit Archa, které využívají podobný způsob komunitního života jako 

camphillské komunity.22 

Celý den proběhl při společné práci. Po obědě si někteří klienti šli na 

chvíli odpočinout, jiní se však znovu pustili do práce. Seznámila jsem se 

s předsedkyní občanského sdružení Villa Vallila a s jejím manželem, 

který řídil dostavování dřevníku. Vypomáhala jsem při něm s čištěním a 

podáváním tašek. V pracovní atmosféře uběhlo odpoledne. Když se 

začalo smrákat a na venkovní práci již nebylo vidět, přesunula jsem se za 

dívkami do dílny, kde jsem jim pomáhala rovnat korálky podle druhů -

nekonečná práce. Po večeři se někteří klienti vytratili do svých pokojů, já 

jsem s P.. D., asistentem Honzou, jeho přítelkyní a Evou Klípovou hrála 

společenskou hru Aktivity, při které byla spousta legrace. V deset byla 

večerka a šlo se spát. Já jsem si ještě na notebooku přehrála villácký film 

Bylo nás pět a také reportáž, kterou o Ville natočila ČT pro pořad Klíč. 

Jen jsem litovala, že jsem tento víkend ve Ville nezastihla Mi., hlavního 

protagonistu obou snímků. 

2 2 I n f o r m a c e ď ^ é n a Internetu [cit. 19. l i s topadu 2 0 0 8 ] < h t t p : / / w w w . l a r c h e . o r g / > 
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Neděle byla dnem odpočinku. Dopoledne po vaření oběda šly P. a Kč. 

s Mi luškou do kostela. Oběd se proto o chvi lku opozdi l . Dopo ledne bylo 

v plánu dodělávat střechu dřevníku, ale bylo potřeba snést tašky ze 

střechy jiného objektu. Když jsme tam s R., D. a Honzou dorazili, zjistili 

jsme, že nám nestačí žebřík, a proto jsme práci odložili na příští týden. 

V rozhovoru s D. jsem se dozvěděla, že on ve Ville nebydlí, že sem jezdí 

na respitní pobyty z jiného zařízení, ale že ve Ville to má rád, protože 

tady má kamarády. Vrátili jsme se zpátky do Villy, dodělali oběd a 

prostřeli na stůl. Odpoledne jsem strávila s P. a Kč. v dílně přebíráním 

korálků. Odjížděla jsem spokojená. Celá návštěva se mi líbila. Všichni 

obyvatelé Villy byli vstřícní a milí a ochotně mi vše vysvětlovali. 

Neubránila jsem se srovnávání s Riverstownem v Clanaboganu. Co by asi 

Gusta, housemother z Riverstownu, říkala na villáckou kuchyň? Kolik 

hygienických pravidel nebylo splněno? A jak by se jí líbilo topení 

v kamnech a ohřívání vody na mytí nádobí? 

Druhý strávený víkend ve Ville, 22. - 24. 11., byl neobvyklý, protože na 

brigádu přijelo občanské sdružení Trochu jinak, které v rámci programu 

Tamjdem poskytuje dobrovolnické služby neziskovým organizacím. Za 

ubytování a stravu vypomáhají s rozličnými pracemi. Ville pomohli 

vyklidit starou půdu v jednom z objektů, dokončili stavbu dřevníku a 

uklidili veškeré shrabané listí z rozlehlé zahrady a především vymalovali 

pokoj nově příchozímu obyvateli Villy, Ml. Do práce se zapojili i 

obyvatelé Villy a Eva Klípová s rodinou. Na respitním pobytu namísto D. 

byli jiní dva muži. V jednom z nich jsem poznala svého bývalého klienta 

z Jedličkova ústavu. Bylo to zajímavé znovusetkání a dopomohlo mi 

k dalšímu prohloubení vztahů s obyvateli Villy. Protože jsem chtěla vidět, 

jak vypadá život ve Ville během týdne, zůstala jsem do pondělí. 

Seznámila jsem se tak s druhou směnou asistentů, i s vedoucí domu 

Tamarou. V pondělí, když polovina klientů odjela do zaměstnání, bylo 

najednou po rušném víkendu ve Ville prázdno. Dopoledne se především 

uklízelo, odpoledne vybyl čas na procházku po zasněženém okolí. 

Nechtělo se mi odjet. Přišlo mi, že život ve Ville má svůj vlastní rytmus, 

ve kterém je velmi příjemné pobývat. Také klienti mě nechtěli pustit a 
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ptali se, kdy přijedu příště. Slíbila jsem, že brzy. To jsem ještě nevěděla, 

že se do Villy dostanu až po novém roce, protože mě zaměstnalo studium 

a příprava Vánoc. 

10.3 Srovnání života v Riverstownu a ve Ville - postřehy 
z pozorování 

Během mých návštěv v obou zařízeních jsem se nevyhnula vzájemnému 

pozorování a srovnávání. Jak jsem již zmínila ve své předchozí kapitole, 

znalost způsobu života v Riverstownu mi pomohla k lepší a snadnější 

orientaci ve Ville a také při navazování kontaktu s jejími obyvateli. Nyní 

bych zde uvedla některé charakteristiky, které mi přijdou pro komunitní 

způsob života důležité, a způsoby, jak se s nimi obě zařízení vyrovnávají. 

Když jsem přemýšlela nad kontaktováním Villy s prosbou o účast v mém 

výzkumu, věděla jsem, že nebude splňovat jeden z podstatných rysů 

komunitního života, jak jsem ho znala v camphillu: společné soužití lidí 

zdravých a s postižením. Ve Ville fungují dvě směny asistentů, kteří jsou 

zde zaměstnáni a za svou práci placeni. Můžeme si proto klást otázku, 

nakolik je vztah mezi klientem a asistentem vztahem vzniklým při sdílení 

domácnosti a práce a nakolik jsou asistenti ve Ville těmi profesionály 

majícími svůj vlastní život a přátele mimo své zaměstnání. V každém 

případě to ovlivňuje způsob práce a života v těchto zařízeních. Rozdíl 

v počtu asistentů a co-workerů není tak velký. V Riverstownu jsou 3 co-

workeři pro 6 villagerů, ve Ville jsou to 2 asistenti na 7 klientů. 

Rozdílné jsou však skupiny klientů a villagers co do míry postižení. 

Zatímco klienti ve Ville mají většinou lehké mentální postižení nebojsou 

nouze vtísnivé životní situaci, většina villagers v Riverstownu má 

postižení středního stupně a vyžaduje mnohem více podpory v oblastech 

sebeobsluhy a osobní hygieny. Klienti Villy tyto potřeby nemají. Většina 

obyvatel Villy má zaměstnání na otevřeném trhu práce, do kterého i 

samostatně dojíždí. Camphill otázku zaměstnání řeší uvnitř komunity 

prací v různých řemeslných dílnách a na farmě. I Villa má řemeslnou 

dílnu. Provádí se v ní však spíš nácvik jednotlivých dovedností, které by 

klienti mohli potřebovat ve svém budoucím zaměstnání. Jeden 

znejdůležitějších dojmů, který jsem během svých návštěv získala, byla 
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otázka samostatnosti klientů a míry podpory, která je jim poskytována. 

Přišlo mi totiž, že klienti Villy jsou vedeni k větší samostatnosti a mají za 

své svěřené úkoly mnohem větší zodpovědnost. 

Našla jsem pro to dvě vysvětlení. To první je administrativní, ale přijde 

mi důležité. Týká se pravidel provozu takovéhoto typu zařízení. Ať už se 

jedná o pravidla hygienická, pravidla bezpečnosti, pravidla týkající se 

správy nemovitosti nebo chovu zvířat. Domnívám se, že v camphillu je 

mnohem více pravidel, která je potřeba dodržovat. To můžu 

dokumentovat svou zkušeností s vařením v camphillské domácnosti. Na 

krájení potravin byl speciální systém prkének a nožů, takže třeba na 

prkénku pro krájení syrového masa se nesmělo krájet pečivo. Snižovalo 

se tím riziko infekce nebo otravy jídlem. Voda na nádobí musela mít 

určitou teplotu, po každém dni se všechny utěrky a hadry na povrchy 

musely dát prát - a tisíc dalších malých pravidel. Některá z nich se 

nedodržovala, ale při inspekci to mohl být problém. Když jsem se ve 

Ville ptala, zda musí dodržovat podobná pravidla odpověděli mi, že 

některá ano, ale mnoho z nich teprve čeká na schválení, ale že již teď ví, 

že některá z nich nebudou moci dodržovat. 

Druhé vysvětlení je spojené s posláním daných zařízení. Camphillské 

vesničky slouží svým klientům jako domov a předpokládají, že v nich 

klienti stráví několik let, ve větší míře spíše celý život. Vytváří tak 

specifické prostředí, které bude klientům vyhovovat ve všech aspektech 

jejich života - v pracovním uplatnění, sociálním zázemí, v trávení 

volného času. Camphilly nejsou tak aktivní ve vyhledávání dalších 

navazujících služeb pro své klienty. Jak mi ale sdělila jedna ze 

zakladatelek camphillu Clanabogan, také v této oblasti dochází ke 

změnám a camphilly se snaží být otevřenější a více využívat komunitních 

služeb. Villa má však ve svém poslání vytvářet podmínky k začlenění 

klientů do běžné společnosti. Předpokládá se tedy, že v ní nestráví celý 

život. Villa je jejich domovem, ale ne domovem stálým. Spíš takovým 

cvičným. Klienti mají možnost vyzkoušet si a naučit se ty dovednosti, 

které budou ve svém dalším životě potřebovat. 

57 



Přesto vše jsem našla v obou zařízeních shodné principy např. společného 

stolování začínajícího vždy krátkou modlitbou, rozdělení úkolů 

v domácnosti mezi jednotlivce tak, aby každý mohl do provozu přispět 

dílem, na který stačí, nedělní bohoslužby, společné akce v podobě 

různých výletů, ježdění klientů na příbuznými atd. Především však chuť 

všech členů komunity podílet se na společném díle. starost o druhé a 

vzájemná úcta a respekt jednoho člověka k druhému. 
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11. Analýza materiálu 
Rozhovory, které již byly transformované do psané podoby a znovu 

zkonzultované sjednotlivými respondenty, jsem analyzovala dvěma 

způsoby. Nejprve jsem zpracovala data z jednotlivých rozhovorů, aby 

tvořily souhrn nejdůležitějších informací o každém z respondentů. 

Ve druhém kroku jsem jednotlivé rozhovory segmentovala podle 

styčných témat do čtyř kategorií. Volbu těchto témat i konstrukci 

kategorií zdůvodňuji v kapitole „Analýza z hlediska kategorií". 

V kapitole „Zjištěná data z výzkumu" shrnuji poznatky, které z celého 

výzkumu považuji za přínosné a následně v „Diskuzi zjištěných 

výsledků" navrhuji jejich možné využití při další výzkumné práci v této 

oblasti. 

11.1 Analýza jednotlivých rozhovorů - hledání hlavních témat 

Nejdříve jsem se zaměřila na jednotlivé rozhovory jako na celek a 

pokusila jsem se v nich najít hlavní styčná témata, u kterých 

předpokládám, že jsou pro jednotlivé účastníky nejdůležitější, protože jim 

ve své výpovědi věnovali nejvíce času. Vzniklo tak jedenáct krátkých 

medailonků o jejich životě. 

Tato krátká představení jednotlivých respondentů by měla čtenáři ulehčit 

orientaci v další části analýzy. Každé z nich v sobě zahrnuje základní 

informace o daném respondentovi, jakými jsou například pohlaví, věková 

skupina, pracovní uplatnění, způsob trávení volného času a sociální 

zázemí. Zároveň z těchto medailonků vyplývá, že každý z respondentů 

při rozhovoru dával důraz na odlišnou oblast života. Domnívám se, že 

hlavním přínosem těchto krátkých shrnutí jednotlivých životních příběhů 

bude především ukázka toho, že lidé s mentálním postižením prožívají a 

řeší ve svém životě stejná témata, jaká odpovídají lidem bez postižení. 

11.1.1 Rozhovory realizované ve Ville 
P.: „Nejdůležitější je pro mně ta práce" 

P. je mladá žena, která přišla před půl rokem do Villy z dětského domova 

v Orlických horách. Její život je nyní ve znamení změn, po půl roce 

spolupráce so . s. Rytmus si právě našla pracovní uplatnění jako 
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dobrovolník v hospiců v Čerčanech. Je proto plná očekávání, jak v dané 

práci obstojí a zda ji bude bavit. Ve Ville se stará především o kuchyň, 

její pokrmy jí chválí všichni obyvatelé. Nejvíce si rozumí s Kč. a 

asistentkou Miluškou. Má přítele, ale momentálně mají pauzu. Nejvíce si 

na sobě cení, že umí pomáhat druhým. 

R.: „Potřebuju být sám a řešit si svý věci" 

R. je mladý muž, který žije ve Ville již sedm let a nyní se těší na 

dokončení cvičného bytu, kam se bude stěhovat se svým kamarádem Mi. 

Společné soužití v domě ho unavuje, nejraději tráví volný čas sám ve 

svém pokoji. R. pracuje v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově na 

rozvozu stravy, rád by si ale udělal sanitářský kurz a stal se sanitářem. Ve 

Ville tráví svůj čas nejraději fyzickou prací, třeba seká dřevo. R. 

momentálně řeší problémy se svou matkou, která se o něj nestarala. Je 

smutný z toho, že nemůže nic v této věci udělat. Zároveň se těší do 

cvičného bytu a s pomocí švagra nakupuje zařízení k jeho vybavení. 

Kč.: „Umět tak číst" 

Kč. je druhou mladou ženou žijící ve Ville. Má těžký handicap ve 

vyjadřování, její aktivní slovník zahrnuje jen několik pojmů. Kč. je ale 

hodně komunikativní a svou náklonnost vyjadřuje pomocí dotyků. Často 

ostatní masíruje a všichni si její masáže chválí. Její největší kamarádkou 

je P., které často pomáhá s vařením. Sama se stará o slepice. Během dne 

pracuje v arteterapeutické dílně, kde ráda navléká korálky. Kč. přáním je 

naučit se číst. 

Mi.: „Líbí se mi, že nelenoším" 

Mi. přišel do Villy před pěti lety z dětského domova v Radeníně. Je 

vyučený čalouník a má práci v oboru. Rád by se ale naučil i jiné věci, 

hlavně technického rázu. Mi. má mnoho koníčků a zájmů, účinkuje 

v ochotnickém souboru obce Červený Újezd, rád lyžuje a hraje fotbal. 

Spolu s R. se těší na stěhování do cvičného bytu. Mi. má také velké 

plány, například se svou přítelkyní. S tou má ale momentálně pauzu, i 

když by rád v jejich vztahu dál pokračoval. Mi. je epileptik, v současné 

době se však u něj již záchvaty nedostavují. 

Mt.: „Starý pardál" 
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Mt. sám sebe nazval starým pardálem. To proto, že je ve Ville pátým 

rokem. Před několika lety mu zemřela matka a on zůstal sám s babičkou a 

strýcem, který se stará o jeho finance. Mt. pracuje ve sběrných 

surovinách, během zimy má ale dlouhou dovolenou. Proto se rozhodl 

udělat si počítačový kurz, který pořádá o. s. Rytmus, a nyní ho čekají 

závěrečné zkoušky. Rád by se uplatnil v počítačové oblasti. Mt. má 

epilepsii, která mu komplikuje život hlavně v oblasti pracovního 

uplatnění. Mt. hrával závodně šachy a nyní uvažuje s nimi znovu začít. 

Má přítelkyni, která má bydliště třistakilometrů od Mt. a to komplikuje 

jejich vztah. Přesto by bez ní nemohl být stejně jako bez svého synovce. 

Mt. sám o sobě prohlašuje, že je především líný a ví, že na něj číhá 

cvičný byt, tak jako na R. a Mi. 

11.1.2 Rozhovory realizované v Riverstownu 
K.: „Pracovat na sobě a růst" 

K. je mladá žena, která si do komunity zprvu chtěla přijet odpočinout, 

nyní v ní žije šest let. Stále si tam však hledá vlastní místo, protože si 

uvědomuje, že má vyšší schopnosti než ostatní villagers. Často se cítí 

osamělá, udržuje proto vztahy mimo komunitu, se svou početnou 

rodinou, s kamarády a přítelem. Pracuje v mateřské školce a odpoledne 

připravuje večeře v jednom z domů. Ráda by si však našla místo na 

otevřeném trhu práce. K. má spoustu plánů do budoucna, v současné době 

se však zaměřuje především na sebe. Zkouší na sobě pracovat, pochopit 

některé stránky své osobnosti, aby mohla být v životě šťastná. 

A.: „Být spolu každý den" 

A. je žena středního věku, která celý svůj život strávila v camphillských 

komunitách. Nejvíce si cení možnosti být mezi lidmi a povídat si s nimi. 

Mnoho let pracovala v pekárně, před čtyřmi lety měla rakovinu a po 

operaci musela vyměnit práci za lehčí. V současnosti pracuje v tkalcovně 

a při přípravách večeří. A. trápí, že její zdravotní stav jí znemožňuje 

navštěvovat zvířata na farmě, především psi, které má moc ráda. A. má 

ráda život v komunitě, když je „doma" u svých rodičů, tak se nudí. 

L.: „Mám ráda hezké věci" 
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L. je žena středního věku s Downovým syndromem. Stejně jako A. 

prožila celý život v camphillských komunitách. L. ráda vaří, dopolední 

práci proto tráví v kuchyni. Odpoledne pracuje v tkalcovně. L. má ráda 

hezké věci - princezny, muzikály a ostatní obyvatele komunity. Nejraději 

však má svého přítele M., který se o ni stará a ochraňuje ji. Třeba když 

napadl sníh, odklidil pro ni chodník, aby mohla jít na procházku. L. dělí 

věci na veřejné a osobní. Jakákoliv otázka o její rodině, návštěvách nebo 

pokoji byla komentována tím, že je to osobní a nebude odpovídat. 

M.: „Občas si nemůžu pomoci" 

M. je mladý muž s Downovým syndromem a epilepsií. Jeho zdravotní 

stav v něm vyvolává mnoho otázek. Musí dodržovat striktní dietu bez 

sladkostí a mléčných výrobků. To se mu nelíbí. Zároveň neví, co se s ním 

při záchvatech děje. Tyto jeho obavy tvořily podstatnou část rozhovoru. 

M. pracuje na zahradě a v truhlářské dílně, kterou má moc rád. 

Momentálně vytváří velký pohádkový projekt, tesá Sněhurku a sedm 

trpaslíků. Jeho rodiče žijí až na jihu Irska, a tak je pro M. obtížné je 

navštěvovat. To ho trápí. V komunitě má ale spoustu kamarádů, hlavně 

svou přítelkyni L., o kterou se stará. 

C.: „Jsem spokojená s tím, co dělám" 

C. je žena středního věku s Aspergerovým syndromem. Na všechny mé 

otázky odpovídala, že se má dobře a je spokojená. C. dopoledne vaří a 

odpoledne pracuje v tkalcovně. Každé sobotní ráno tráví úklidem svého 

pokoje. C se nikdy nenudí, ráda píše dopisy, čte o vesmíru a nyní začala 

vyrábět tapiserie. Pokud se jí něco nelíbí a chce to změnit, dokáže jasně 

formulovat své požadavky. Například by si přála větší kapesné, protože 

zdražili její kosmetiku. C. se líbí trávit čas s ostatními lidmi a má ráda své 

přátele v komunitě. 

G.: „Mám hodně rád sebe" 

G. je nejmladším villagerem v Riverstownu. Má těžkou poruchu 

pozornosti a zrakovou vadu. Ráno pracuje v truhlářské dílně a odpoledne 

začal pracovat na farmě, kde se mu to moc líbí. G. je velkým milovníkem 

hudby, tráví jejím poslechem veškerý svůj volný čas. Má rád společnost 

lidí v komunitě, ale jak uvedl, má hodně rád i sám sebe. Tento rok se 

62 



rozhodl chodit do collage na kurz dramatu. Už má ale plány na další rok, 

rád by se zúčastnil kurzu vaření. 

11.2 Analýza z hlediska kategorií 

Druhou, hlavní část analýzy tvoří segmentace jednotlivých rozhovorů do 

částí podle toho, jak se jednotliví účastníci vyjadřovali k daným tématům 

a hledání společných či odlišných znaků jejich výpovědí. Díky metodě 

rozhovoru podle návodu zde již na začátku existovala daná témata, které 

bychom mohli nazývat kategoriemi. Proces jejich nalézání popisuji 

v kapitole „Příprava rozhovoru". 

11.2.1 Vznik vlastních kategorií 

Ačkoliv jsem otázky k rozhovoru připravovala podle čtyř kategorií 

měřících kvalitu života podle Dragomerické a Škody, jak je uvádím 

v kapitole „Kritéria kvality života", v procesu analýzy jsem jednotlivá 

témata sloučila pod kategorie vlastní. Původně byly mými kategoriemi 

oblast každodenních aktivit, sociální oblast, zdravotní stav a vnitřní 

reaktivita. Z rozhovorů však vyplynuly takové vztahy mezi tématy, že 

jsem potřebovala vytvořit kategorie, které by je obsáhly. 

Kategorie „Já sám o sobě" v sobě zahrnuje nejen původně zamýšlenou 

kategorii vnitřní reaktivity, ale také kategorii zdravotního stavu. 

Z rozhovorů totiž vyplynulo, že jednotliví respondenti přisuzují svému 

zdravotnímu stavu velkou důležitost, dávají ho do souvislosti s pracovní 

oblastí a zároveň skrz něj hodnotí sami sebe. 

Původní kategorii každodenních aktivit jsem rozdělila do třech kategorií: 

„Bezpečí a intimita", „Seberealizace" a „Kontrola nad vlastním životem". 

Tímto dělením jsem chtěla reflektovat životní etapu, ve které se všichni 

respondenti nacházeli. Jak jsem již zmínila v kapitole „Dospělost jako 

životní etapa", za jeden ze základních rysů dospělosti je považována 

produktivita v pracovní oblasti a potřeba seberealizace. 

Podle Maslowovy teorie hierarchie lidských potřeb jsou potřeby člověka 

uspořádány hierarchicky. Základnu těchto potřeb tvoří potřeby 

fyziologické, nad nimi je potřeba bezpečí, nad ní potřeba náležení, úcty a 

vrchol pyramidy tvoří potřeba seberealizace (Nakonečný, 1998, s. 469). 
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Z tohoto důvodu jsem potřebě seberealizace vyhradila jednu kategorii, 

zatímco potřebě bezpečí a intimity kategorii druhou. 

Z původní kategorie seberealizace jsem dále vydělila ještě kategorii 

„Kontrola nad vlastním životem". Kontrola nad vlastním životem se 

nedemonstruje pouze v oblasti pracovního uplatnění, ale v každodenních 

aktivitách člověka (Treece a kol., 1999, s. 800). Proto i jedinec, který 

nemá pracovní uplatnění, může činit rozhodnutí v každodenním životě. 

Poslední kategorie „Já s druhými" se svým obsahem shoduje s předem 

připravenou kategorií sociální oblasti. 

V další části uvádím přehled jednotlivých kategorií s dílčími tématy. 

K nim přiřazuji charakteristiky tak, jak byly zmiňovány v odpovědích 

respondentů. Většinu z těchto rysů dokumentuji vybranými částmi 

z rozhovorů, aby bylo jasné, jakým způsobem jsem tyto charakteristiky 

získala. V částech rozhovorů je zkratkou uveden daný respondent a 

písmenem T má osoba v roli tazatele. 

11.2.2 Já sám o sobě 

Pod kategorii „Já sám o sobě" jsem zahrnula veškeré prožívání sebe 

sama, sebeobraz a sebehodnocení, protože vznik já a jeho vývoj 

k sebepojetí jsou základními aspekty fungování osobnosti, jejího další 

utváření a charakteru vztahů s vnějším prostředím (Nakonečný, 1995, s. 

39). Ve shodě s nimi jsem do kategorie zahrnula i téma víry a 

náboženského vyznání. Navíc k nim přidávám i uvědomování si téma 

vědomí vlastní kontinuity, která tvoří podstatnou část vědomí vlastního já 

(Nakonečný, 1995, s. 41). A nakonec i téma zdravotního stavu, u něhož 

se vzhledem k odpovědím jednotlivých respondentů domnívám, že 

zasahuje do jejich vlastního sebeobrazu. 

11.2.2.1 V ě d o m í vlastních psychických charakteristik 

Tématům týkajících se osobnostních stránek a reakcí byla vyhrazena 

určitá skupina otázek, na kterou dotázaní reagovali velmi stručně. Většina 

respondentů se hodnotila kladně, na otázku, jak by se popsali, odpovídali, 

že jsou šťastní, veselí nebo spokojení. Někteří tyto charakteristiky 

problematizovali skrze reakce, které jim poskytuje sociální okolí, což 
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poukazuje ke schopnosti uvažovat o svém sebeobrazu a korigovat ho 

vzhledem k nárokům sociálního okolí. 

Mt. například uvádí: 

Mt: Já jsem lady na všechny asi moc milej a hodnej. Brácha mi řikal žr 
jsem slaboch. 
T: Proč? 
Mt: No, že bych měl přitvrdit. 
T: A v čem? 
Mt: Ze jsem moc hodnej na všechny. 
T: A myslíš si, že má pravdu, nebo seš spokojenej s tim, jakej seš na tv 
ostatní lidi? y 

Mt: Já myslím, že jo. Ale je fakt, že má pravdu. 
T: Jo a chtěl bys teda na sobě něco změnit v tomhletom? 
Mt: Já přemejšlím jak a v čem. Možná, že nedokážu bejt jako R % 
nejsem tak urážlivej a že jsem se tak narodil. 
T: Jo. Takže by se dalo říct, že seš spokojenej s tim, jak ses narodil? 
Mt: No chování mám po mámě, to je jasný. Že matka byla taky taková. 

K. popisuje svůj způsob uvažování o vlastní osobnosti: 

K: Stále potřebujii pracovat na svých cílech a to, co přichází, nebýt tak 
ustaraná a úzkostná o sebe, víceméně jen dělat jeden krok po druhém 
namísto přemýšlení. 
T: Máš ráda svou osobnost? 
K: Mám opravdu ráda svou image. Protože hodně lidí říká, že jsem velmi 
krásná žena. A také že se starám z celého srdce a také vidí, že se hodně ve 
věcech snažím. Někdy nejsem šťastná z věcí, které se přihodily ale 
začínám být více sebejistá, když jsem s Aaronem nebo s co-workery. Oni 
mě zkouší pobízet a nestrachovat se o ně víc než o sebe. Říkají, nedělej si 
se sebou starosti, protože jsi dokonalá taková, jaká jsi a jsi velmi krásná 
T: Je zde něco, co bys na sobě ráda změnila? 
K: Na sobě, ano, musím mít více sebedůvěry. 

P. své rozpoložení zcela odvíjí od svého okolí: 

T: Aha. Tak a řekla bys mi, jak se nejčastěji cítíš? Jestli seš spíš veselej 
člověk nebo spíš smutnej člověk? 
P: To je podle toho, jakej to je den. No jako, ne přesně jakej to je den, ale 
co se stalo za ten jeden den. 

Nespokojenost se sebou samým vyjadřuje R. velmi pesimistickým 

způsobem: 

R: Spíš, spíš takovej na city, jako prostě nic nechci dělat, prostě všechno 
mi připadá úplně zbytečný Prostě kdybych to nedělal, tak je mnohem lip. 
T: A dokázal bys na sobě najít nějaký vlastnosti, který jako máš rád a 
kterých si vážíš? 
R: Jo, že jsem citlivej, že si beru všechno všechno hrozně vážně, jakože 
prostě nad vším hrozně moc přemejšlím a zajímá mě to, proč se to stalo. 
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T: Hmm. A obecně jako máš se rád, máš rád sám sebe? 
R: Ne. 
T: A seš spokojenej s tim, co děláš? 
R: Trochu. 
f: Hmm. Co by se muselo změnit, abys byl spokojenej? 
R: Možná asi znovu se narodit. 

T: Nejsi spokojenej? 
R: Ne. 
T: Chtěl bys dělat něco jinýho? 
R: No. něco jinýho. Co něco jinýho? Protože, protože všechno co prostě 
clovek děla. tak tak to dělává s tim, že mu nic jinýho nezhejvá že seto 
prostě udělat stejně musí. ' 

11.2.2.2 Vědomí vlastních fyzických charakteristik 

Vědomí vlastních fyzických charakteristik jsem zjišťovala otázkami 

zaměřenými na vnímání vlastního těla a spokojenosti sním. Ke 

zdůvodnění svého přístupu k vlastnímu tělu používali argumenty 

poukazující na povrchnost a pomíjivost fyzického vzhledu a hodnotu 

duševní krásy jako třeba K.: 

K: Ne, opravdu ne. Nechci měnit způsob svého života, protože lidé vidí 
můj zevnějšek a myslí si, jsem mnohem krásnější, ale to je více uvnitř 
srdcí než že bych se měla změnit. To je více v mé osobnosti a nebýt tak 
nejistá. A teď jsem nejistá a musím pracovat na svých dovednostech 

Někteří neměli potřebu zdůvodnit spokojenost s vlastním tělem-

T: Jsi spokojená s tím, jak vypadáš? 
Kč: Ano. 
T: A líbíš se sama sobě? 
Kč: Ano! (vyprskne smíchy) 
T: Jo? 
Kč: Hmm. (souhlasně přikyvuje) 
T: No to je fajn. A chtěla bys vypadat jinak, třeba? 
Kč: Ne. 
T: A je to pro tebe důležitý, jak vypadáš? 
Kč: Ano. 

T: Jo. A máš se rád? Sám sebe? 
Ml. (směje se) Já myslím, že až přehnaně. 

11.2.2.3 Zdravotní stav 

Z rozhovorů vyplynulo, že je kromě pracovního uplatnění nejdůležitějším 

faktorem, který viditelně zasahuje do života respondentů, jejich zdravotní 

stav. Nešlo však ani tak o momentální situaci, jako spíše o dlouhodobý 
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stav, jehož narušení respondenti vnímali jako velké omezení ve svém 

životě, které ovlivňovalo především možnosti pracovního uplatnění. A. 

uvádí, že kvůli své překonané rakovině nyní nemůže pracovat venku se 

zvířaty, což by ráda dělala. K. kvůli opakovaným infekcím musí zůstávat 

v posteli a nemůže být zapojena do života v komunitě. Mt. se svou 

epilepsií nemůže pracovat na mnoha místech, protože hrozí riziko 

záchvatu. Všichni kromě M. jsou však se svým zdravotním stavem 

smířeni: 

Mt: No, tak se nedivím, no. Brácha ten byl v klidu, pohoda a já tam měl 
nějaký zádrhely. Takže dá se říct, že mé celý dětství bylo v nemocnici. To 
znamenalo žádný tábory, nic. 
T: Jo a to ti bylo líto. 
Mt: Tak co jsem mohl dělat. 

Pokud však někdo nedojde k takovému vyrovnání se a hlavně pochopení 

sama sebe a toho, co se děje v jeho těle, může se otázka zdravotního stavu 

stát klíčovým tématem celého života, jak je tomu u M.: 

M: Nevím. Protože občas to dělají mé nohy. Protože nevím, co mi schází, 
nevím, co je se mnou špatně. Protože nevím, co to znamená. 
T: Takže ty nevíš, co občas dělají tvé nohy. 
M: Ano. 
T: Já to vlastně taky nevím. 
M: Občas je to součást... složím se a zkolabuji. Protože nevím, co to 
znamená. 
T: Nevíš, co se s tebou děje. 
M: Ne. Co se stalo, když spadnu a zkolabuji? Protože nevím, co to 
znamená. 
T: Když spadneš a zkolabuješ. Myslíš ta slova? 
M: Ne, tohle, (ukazuje mi kolaps) 
T: Ano. Takže ty neznáš důvod, proč se tohle s tebou děje? 
M: Ano. 
T: Myslím si, že to souvisí s tvým mozkem a s tím. jak tvoje tělo pracuje. 
M: Myslím si, že to souvisí se sladkostmi. 
T: Nějak to musí souviset, asi. Je obtížné těmhle věcem rozumět? 

M: Ano. 

Domnívám se, že tématem, které se zdravotním stavem úzce souvisí, je 

percepce vlastního postižení a vnímání odlišnosti, toho, že ,jsem jiný". 

Narozdíl od závěrů Šišky (Šiška, 2005, str. 13) však respondenti své postižení neinterpretovali jako nemoc. 
R- Séera moje ségraje zdravotní sestra a říkala jakože prostě ona mi to 
jako prostě nedoporučuje, když potřebuju delší čas na čtení. Musel by se 
najít kurz, aby tam byli lidi stejného rázu, jako seš ty. 
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K: Chodila jsem do speciální školy Rosstidla pro lidi s obtížemi v učení, 
ale pro mě, mám jen mírnou poruchu učení. Zjistila jsem, že je pro mě 
těžké pracovat s něčím jako dlouhá těžká slova. A protože mi hodně lidí 
vysvětlovalo, co znamenají a pro mě je obtížné se je učit.a to je jeden 
z mých cílů, naučit se více v čtení a psaní. Byla jsem tam do 16 a potom 
jsem šla na školu v Belfastu. Dělala jsem kurz cateringu. Dokončila jsem 
ho. Pak jsem pracovala na místě, něco mezi kavárnou a pekárnou a 
pracovala jsem 7 let v kavárenské části a tam jsem začala být velmi 
opuštěná a izolovaná, protože tam nebyl nikdo stejně starý jako já. A také 
neviděli, odkud jsem přišla, a neviděli, co jsem za člověka, a hádali se a 
začali mě trošku zneužívat, protože neviděli, kdo jsem a jaké jsou 
speciální potřeby a co potřebuju. 

Většina respondentů však takto zřetelně neoznačila sebe sama za člověka 

s postižením. Daleko více se v jejich projevu objevovala dělení na „my" a 

P: To mám jako udělám si svoje. Pak mi jako řeknou: „ Odpočiň si. " Tak 
to máš jako pro sebe, takovej klid. 

T: Tak, když se chceš dívat na DVD tady, co pro to musíš udělat? 
A: Požádala jsem. 
T: A po požádání, můžeš se vždycky dívat? 
A: Pokud je víkend jako dneska, jen jsme požádali a oni to pustili. 

11.2.2.4 Vědomí vlastní kontinuity 

Součástí vnímání sebe sama je i uvědomování si vlastní kontinuity, která 

zahrnuje vlastní minulost, přítomnost a budoucnost. Nikdo nemůže žít jen 

přítomností. Díky zkušenostem se člověk učí, ale vědomí minulých 

zážitků je i silným poutem při vytváření vztahů s druhými lidmi, obzvlášť 

pokud to byly zážitky společné, proto se vědomí kontinuity vlastního já 

stává důležitou složkou sociální identity člověka (Nakonečný, 1995, s. 

41). Vzhledem k mým dlouhodobým vztahům s obyvateli Riverstownu 

jsme si na základě společných zážitků mohli v rozhovorech povídat i 

jiných o tématech. Například s L., se kterou jsme společně díky 

minulému zážitku dokázaly zjistit, co ráda nakupuje. 

T: Dobře. Když jdete společně nakupovat, co si kupuješ? 

L: Nějaké hezké věci. 
T: Například? 
L- Nemůžu si vzpomenout. Oh, vzpomínám st na to. Byly jsme v obchodu, 
spolu. Koupila jsem si růžovou zástěru. Růžovou zástěru. Mám ji ve svém 
pokoji. 

68 



Z životních zkušeností se ale především učíme a plánujeme svou 
budoucnost. 

T: A co jsi prováděl? Co to byly za průšvihy? 
Mt: Tak s prachama, jsem utrácel, že jo. Chodil jsem hrát automaty a 
prohrával jsem tisíce. 
T: Aha. A kde jsi vzal ty tisíce? 
Mt: Tak většinou zapůjčení a půjčky, no. 
T: Aha. Takže jsi měl nějaký známý, od kterých sis...? 
Mt: Dluhy, hodně dluhů jsem měl, no. Sedm tisíc, sedm a půl. Což teda 
strejda mě v tom nechal, ať se v tom vylížu. 
T: Že jsi to musel zaplatit. 
Mt: Jo, ze svýho. Abych věděl, že v tom teda pěkně lítám, no. Nechal mě 
to vyžrat. Ale to jsem ho chápal. 

Pohled do budoucnosti se objevoval jen v některých rozhovorech a ve 

spojení s určitými tématy, především v oblasti pracovního uplatnění. P. si 

našla práci, a tak popisovala svá očekávání na novém místě. R. 

prodloužili smlouvu a rád by se v oboru více vzdělával. Mt. dokončuje 

počítačový kurz. K. má za cíl sbírat nové pracovní zkušenosti formou 

praxí. Budoucnost je u nich také spojena s očekáváními ve vývoji 

partnerských vztahů a v naplnění rodičovské role. 

T: No, co by si tak mohl dělat za dvacet třicet let? 
MT: Mně je dvacet, to mi bude čtyřicet čtyry. No tak, žil bych v tom domě 
dál, no. Měl bych třeba, třeba budu mít děti, no. Třeba nevim, něco jako 
svoji dílnu, kde bych chtěl jako dělat svoje výrobky, jo. Jako že bych 
vyráběl, měl bych svoji dílnu malou domácí dílnu. Kde bych jako to tam 
vyráběl, no. 

S C., A. a L. je to jiné. Žijí svůj život a na otázky zaměřené na budoucí 

plány a změnu odpovídají, že jsou spokojené. Domnívám se, že je to dáno 

především jejich věkovou skupinou, blíží se či překročily věk čtyřiceti let, 

dobu ve které by měl člověk podle Vágnerové (Vágnerová, 2007, s. 178 — 

179) mít již svůj životní rytmus a řád. Na otázku, jak bude jejich život 

vypadat za dvacet třicet let, odpovídají mnohem méně konkrétně: 

A: Možná se budu cítit mnohem starší, mnohem odlišnější než jsem teď. 
T: Za dvacet let. 
A: To bude jako že mi je padesát nebo šedesát. Věk babiček. 

T: Když si představíš sama sebe za dvacet třicet let. Jak bude tvůj život 
vypadat za dvacet let? Myslíš si, že budeš šťastná? 
C: Ano. 
T: Co budeš za dvacet třicet let dělat? 
C: Nejsem si jistá. 
T: Myslíš si, že budeš stále v komunitě? 
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C: Nejsem si jistá. 

11.2.2.5 Víra a náboženské vyznání 

Víra je neodlučitelným atributem lidství, poskytuje člověku smysl, 

závaznost a odvahu bez ohledu na uspokojení nebo frustraci jeho potřeb a 

zároveň slouží jako pokus kompenzovat si nevyřešené obavy či nejistoty 

(Balcar, s. 4). Vzhledem k tomu, že camphillská komunita je křesťansky 

orientovaná a náboženské rituály se v ní praktikují, zařadila jsem do 

souboru otázek i téma víry. Odpovědi na toto téma měly u obyvatel obou 

zařízení odlišný charakter. V Riverstownu respondenti dávali důraz 

především na společné sdílení otázek víry. K. má nejlepší kamarádku 

právě z blízkého kostela. G. svůj postoj k náboženství vyjádřil pouze 

skrze osoby, které se rituálů účastní. Na otázku, co ho v komunitě baví, 

odpověděl: 

G: Nedělní bohoslužba. 
T: Máš rád nedělní bohoslužby? 
G: Ano, mám, ano. 
T: A proč máš rád nedělní bohoslužby? 
G: Protože je miluju. 
T: Máš tam nějaké přátele? 
G: Ano. 

Ale i z odpovědí obyvatel Villy vyplynulo, že téma víry je pro ně 

důležité. Někteří z nich však do kostela nechodí. Víru pojímají především 

v osobní rovině jako něco, co jim pomáhá. 

P: Věřím (odpoví, ještě než dokončím otázku) 
T: Věříš v Boha. a proč věříš v Boha. přemýšlela jsi o tom? 
P: Že Duh, že Buh pomáhá. 
T: Třeba tobě pomáhá? 
P: No. 
T: A jak ti pomáhá? 
P: Třeba na ten druhej den. 
T: Jako jak? 
P: Třeba, když se vzbudím, tak na ten den. 
T: Jako že se těšíš na ten den? 
P: Jo. 
T: A v tom ti Bůh pomáhá, se na to tesit/ 
p. jsi0j t í t aie třeba když mám z něčeho strach, z jako nějakýho člověka a 
takových jako věcí, tak vždycky, já nevím, sednu si na postel, mám tam 
Boha a vždycky sipřeju, aby to bylo úplně jinak, aby mi v tom pomohl. 
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Víra však může být i problematické téma, pokud se z ní stává závazek. To 

potom může život zkomplikovat. Například K. musí řešit otázku přijetí 

přítele vlastní rodinou, protože on je jiného náboženského vyznání. Mt. 

pak slib, který dal svojí matce a o kterém neví, zda ho splní: 

Mt: Já jsem mámě slíbil a nedodržel jsem to a strejda jo, strejda slíbil, že 
se bude starat o ty naše peníze, co u něj máme, z toho bytu, tak to splnil. 
A já jsem nesplnil, že se dám pokřtít, že jo. 
T: A chystáš se k tomu, nebo už je to uzavřená kapitola? 
Mt: Já nevím. 
T: Nevíš, jo. A ještě o tom přemejšlíš? 
Mt: Trochu. Ono je to těžký se rozhodnout, jestli jo nebo ne. 
T: A hlavně co by to jako znamenalo. 
Mt: No přestat kouřit. 

11.2.3. Seberealizace 

Oblast seberealizace tvoří v jednotlivých rozhovorech největší část 

odpovědí. Dle Maslowovy teorie hierarchie lidských potřeb tvoří potřeba 

seberealizace jádro potřeb růstu. Maslow ji přesně nedefinuje, ale 

charakterizuje ji jako tendenci být vším, čím člověk může být 

(Nakonečný, 1998, s. 469). Pokud je lidská dospělost definována jako 

životní stadium, ve kterém by měl být člověk nejvíce produktivní a 

realizovat se ve své činnosti (Vágnerová, 2007, s. 64, 204), usuzuji, že do 

kategorie seberealizace spadají témata pracovního uplatnění, trávení 

volného času a oblast vzdělávání. 

11.2.3.1 Práce 

Práce a pracovní uplatnění byla v rozhovorech na prvním místě. Pokud 

respondent začal spontánně mluvit o svém životě, začal mluvit o své 

práci. Ve formě činností či pracovního oboru: Mi. je čalouník, A. pracuje 

ve tkalcovně, C. v kuchyni. Nebo také skrze konkrétní výsledky práce: L. 

začala rozhovor popisem toho, co daný den dopoledne vařila. Většina 

z respondentů velmi detailně popisovali činnosti, které v práci 

vykonávají. Mi. mě dokonce virtuálně provedl celou čalounickou dílnou, 

vyjmenoval druhy sedaček určených k čalounění i způsoby jejich úpravy. 

M. mě seznámil se svým velkým projektem v truhlářské dílně a s kroky 

nutnými k jeho realizaci. P. popsala úkoly, které ji budou čekat v jejím 

novém zaměstnání, a přitom hodnotila, zda bude schopná je zvládnout. 
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Svou úspěšnost v pracovní činnosti respondenti odvíjeli především 

z reálných výsledků své práce: G. ve farmářském týmu postavil sklad. M. 

vytesal sochu, P. umyla dezinfekcí umyvadla. Nebo z reakcí svých 

nadřízeným a spolupracovníků. R. usuzuje, že svou práci dělá dobře, 

protože mu prodloužili smlouvu. Mi. svou úspěšnost hodnotí skrze 

pochvaly kolegů, L. má ráda obyvatele domu, pro které vaří. 

Fakt, že někteří při své pracovní činnosti potřebují určitou míru podpory a 

pomoci, nepovažují za příliš důležitý. Své asistenty nebo co-workery 

vnímají jako spolupracovníky, se kterými vytváří společné dílo: 

T: A byl to tvůj nápad, vyrábět Sněhurku a sedm trpaslíků? 
M: Je to můj nápad a Pierra, ale já se zase musím koukat do knížky 
v dřevařské dílně, protože Pierre dělá hodně kopií. 
T: Fotokopií. 
M: Ano, celý příběh. 

T: A s kým vaříš? 
L: S Annou ze Sloe Cottage. A potom jsem měla přestávku na svačinu a 
pak jsem prostřela stůl a hezky. Společně jsme umyly nádobí a zpívaly si. 

Všichni dotazovaní vyjádřili spokojenost se svou prací. Někteří z nich 

však mají v oblasti pracovního uplatnění další cíle, jak jsem výše popsala 

v kapitole o vědomí vlastní kontinuity. To dokazuje důležitost 

seberealizace formou pracovního uplatnění. Obyvatelé Villy při 

možnostech svého pracovního uplatnění naráží na omezení dané 

sociálním systémem. Rádi by měli delší pracovní dobu, ale v tom případě 

by jim byl odebrán důchod: 

I: A seš tam vždycky celej den nebo? 
Alt: Jsem tam od 10 do 2. Čtyři hodiny, já víc nemůžu dělat. 
1: Že by ti potom sebrali ten důchod? 
Mt: No, mám plnej důchod, devět tisíc. 

11.2.3.2 Vzdělávání 
Vědomí důležitosti oblasti vzdělávání jako cesty k osvojení si dalších 

dovedností ve větší míře reflektují obyvatelé Villy. Je to dané především 

tím, že obyvatelé Riverstownu se každoročně účastní kurzů pořádaných 

školou v nedalekém městě. Komunitní způsob života jim zajišťuje 

dostatek příležitostí k pracovnímu uplatnění. Návštěva kurzů tak pro ně 
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má smysl především ve změně prostředí a navazování nových sociálních 

kontaktů. Tak to také při svých výpovědích reflektují: 

T: Aha. A máš rád tenhle kurz? 
M: Ano. A taky Sandru a Kathryn, Aarona a Carlu a Annu-Mariu. Ona 
byla velice nemocná. Ale zítra, Anna Maria, je jí mnohem lip zítra v 
Omagh College. Zítra přijede. 

K. smysl návštěvy kurzů vidí také v sociální oblasti, ale jiného 

charakteru. Díky počítačovému kurzu si zlepší hláskování a psaní na 

klávesnici a může být pomocí emailu v kontaktu s více přáteli. 

Narozdíl od nich obyvatelé Villy potřebují takové dovednosti, které by 

jim zajistily pracovní uplatnění. Mt. právě dokončil počítačový kurz a 

čekají ho závěrečné zkoušky. R. by si rád udělal sanitářský kurz, obává se 

však, že na něj jeho schopnosti nestačí. Kč. je zklamaná z toho, co ji 

naučili ve škole, a chce se dál vzdělávat: 

T: A naučili tě hodně věcí? 
Kč: No ano, číst ne. (s velkým povzdechem) 
T: Číst ne. A umíš číst? 
Kč: Málo. 
T: Málo? A učíš se sama číst? 
Kč: Ano. 
T: A zkoušela jsi třeba říct, aby tě to třeba naučila P.? A to je dobrej 
nápad, ta by tě to mohla naučit, ne? 
Kč: Hmm. (není si jistá) 
T: Chtěla bys to umět? 
Kč: Ano. 

Z rozhovorů vyplývá, že při společném životě v zařízení však mají obě 

skupiny dostatek příležitostí k osvojování si nových dovedností. Většina 

z nich popisuje, jaké věci se při nástupu do zařízení museli naučit, a také 

to, že tento proces učení není uzavřený a že se pořád něčemu novému učí. 

I takový „starý pardál" jako je Mt. k tomu dodává: 

T: A budeš tady ve Ville? 
Mt: To zase ne. Potom mě asi čeká jako kluky ten dolní baráček. 
T: Jo,víš, že na tebe taky čeká. 
Mt: Číhá. 
T: Číhá. A ty bys to chtěl zkusit v tom dolním baráčku? 
Mt: Klidně. 
T: Seš na to už připravenej? 
Ml: Musím se na to připravit. 
T: A jak se na to musíš připravit? 
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Mt: Že nebudu mít bordel v pokoji, že budu šetřit s penězma, a jako 
nevybírat si moc a každej den. 
T: Aha. Takže hlavně se naučit nějak hospodařit s těma penězma. 
Mt: Jo. Přesně. 

11.2.3.3 Volný čas 

Způsob a otázka spokojenosti s trávením volného času tvoří nedílnou 

součást života všech dotazovaných. Většina z nich naplňuje volný čas 

různými druhy aktivit: sportem, poslechem hudby a sledováním filmů. 

Možnost trávení volna s ostatními využívají jen někteří z dotázaných, 

například A.: 

T: A co ve svém volném čase děláš? 
A: Většinou jdu za lidmi a povídám si s nimi. 
T: Myslíš tím, že chodíš navštěvovat lidi z jiných domů? 
A: V jiných domech. Jako jsem to udělala dnes ráno. Byla jsem navštívit 
Artaban, proto jsem přišla později, protože jsem byla navštívit lidi 
v tomhle domě. Někdy to dělám. 

K. tráví svůj volný čas především udržováním kontaktů se svou 

rozvětvenou rodinou a se svým přítelem. Mi. by rád trávil více volna se 

svou přítelkyní, svůj nedostatek volného času komentuje: 

Mi; Když přemejšlim v kolik, v šest je večeře, než si uděláme ty úseky, tak 
taje hodina. No tak dvč hodiny tu-čitč toho volnýho časti máme. no. Sedni 
osm, devět, no, 
T: Myslíš si, že to je dost? 
Mi: No, já bych řek, že je to dost. No, chodim do práce, že jo, tak si 
nemůžu moc vyskakovat. 

Důležitost aktivního využívání volného času spojuje se získáváním 
nových zážitků. Má velké plány: 

Mi: Když vidím tu sjezdovku, tak mě to furt láká jako lyžovat. Jindy mám 
dojem, že bych šel třeba nějak do restaurace s P., no. No třeba mě 
přepadnou dny, že bych jako povídal, jak jsem ti řikal a nenapadá mě o 
čem no. Nebo bych šel třeba, třeba zahrát fotbal nebo volejbálek a tak. 
Teď mě přepadá myšlenka, že bych furt něco dělal, abych jako měl 
zážitky. 

R. raději tráví svůj volný čas sám a nejraději fyzickou prací, pro kterou 

vzhledem k zimnímu období nemá dostatek příležitostí: 

T: Aha. A co obvykle děláš večer? 
R: Koukám se na televizi, poslouchám hudbu. 
T: A seš radši sám nebo s ostatníma? 
R: Radši sám. 
T: A co bys nejradši dělal večer? Je něco, co třeba dělat nemůžeš? 
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R: Když by bylo hezky, lak bysem tady v dřevníku, máme novej, tak bych 
tam prosté štípal dříví a dělal věci, jako že, který mě bavěj. 

Mt., C. a A. mají velmi specifické zájmy, kterým se věnují již dlouhou 

dobu. A. jezdí závodně na koni, C. dělá tapiserie a Mt. hraje šachy. I když 

se po poslední turnajové zkušenosti rozhodl, že toho nechá, nyní mu je 

bez hraní šachů smutno a rozhodl se v nich znovu pokračovat. Nyní má 

na své šachy tento názor: 

Mt: To vim třeba, že už se od těch šachů nevodlepím, to vim už dopředu. 
Že budu hrát do smrti. Že by mi to jinak chybělo, to už vim, to je můj osud 
prostě, no. 

11.2.4 Bezpečí a intimita 

Jednou ze základních lidských potřeb je podle Maslowovy teorie 

hierarchie lidských potřeb potřeba bezpečí (Nakonečný, 1998, s. 469). 

Domnívám se, že by ji mělo pobytové zařízení umět vytvořit tak, aby se 

v něm jeho klienti cítili příjemně a mohli ho považovat za vlastní domov. 

Všichni dotazovaní uvedli, že se ve svém životě i v zařízení bezpečně cítí 

a nejsou si vědomi toho, že by jim někdo chtěl ublížit. Všichni také 

vypovídali, že mají vždycky okolo sebe někoho, komu mohou své obavy 

sdělit, ať již to je asistent nebo kamarád. 

Spolu spotřebou bezpečí je spojena i potřeba intimního, osobního 

prostoru, ve kterém může být člověk sám a mít jistotu, že nebude nikým 

rušen. Jen on sám rozhodne, kdo do tohoto prostoru bude vstupovat. 

V běžném životě by takovým prostorem byl byt daného člověka, 

vkomunitních typech pobytových zařízeních se tento intimní prostor 

zmenšuje na velikost pokoje. Podle Zavádění standardů kvality sociálních 

služeb do praxe by měl uživatel mít možnost zařídit si svůj soukromý 

prostor dle svého uvážení, aby se v něm cítil dobře; každý soukromý 

prostor by měl vyjadřovat individualitu uživatele, nikoli uniformitu 

celého zařízení, tj. např. stejné neosobní vybavení všech pokojů, stejné 

kartáčky na zuby, stejné ručníky apod. (Johnová, 2002, s. 94). 

11.2.4.1 Vlastní pokoj 

V Riverstownu mají všichni villagers vlastní pokoje. Z rozhovorů jsem se 

dozvěděla, že tomu tak vždy nebývalo. A., C„ M. a L. vzpomínali, že 
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dříve mívali spolubydlící. Od té doby, co se přestěhovali do Riverstownu, 

však má pokoj každý sám pro sebe a těší je to. Svůj pokoj vnímají jako 

vlastí prostor, je to , jejich pokoj", i když jsou v jeho užívání nějaká 

omezení. A. vyjadřuje nelibost, že si nemůže na zeď lepit plakáty: 

T: Máš tam také nějaké plakáty? 
A: Fotografie. Protože jeden z malířů jménem Brandon, on vymaloval 
pokoje, tak já nesmím dávat nic na stěny. 
T: Aha. Proč? 
A: Protože to lepidlo bylo hodně špinavé. A lepilo se všude, a byl to jeden 
velký nepořádek, tak oni to všechno přemalovali. 

K. vysvětluje, proč má v domě každý svůj vlastní pokoj: 

K: Opravdu mi vůbec nevadí s někým sdílet poko.j ale stalo se v tomhle 
domě pravidlem, že každý má vlastní pokoj. Tak ano, má to spojitost 
s našimi osobnostmi, že máme každý pokoj, ale také některé pokoje jsou 
velké pro dva, ale některé jsou pro dva příliš malé. 

U obyvatel Villy to je jiné, každý musí sdílet pokoj s někým jiným. Ve 

většině případů s tím problémy nemají a jsou spokojeni. Někteří z nich 

však přiznávají zádrhele při společném soužití. 

Mi: No, jsme kámoši, jo. Taky se mi stalo, že jsme se chytli, no. Tak jako 
von furt povídal vo domečku, že to do března nemůže bejt hotový. No, 
jsme se nepohodli. 

P. s Kč. jako jediné dvě ženy ve Ville mají společný pokoj a P. říká, že by 

si ani nedokázala představit mít pokoj sama pro sebe: 

P: Já nevím, třeba například v takhle velkým baráku, jako v pokoji, tak to 
jako takhle velkej pokoj je pro tebe hodně. 
T: Hodně, že se tam cítíš sama? 
P: No. 

11.2.4.2 Zařízení pokoje 

Jak ve Ville, tak v Riverstownu jsou pokoje zařízeny již před nástupem 

klienta. Toto zařízení většina klientů přijímá a nemá žádnou potřebu na 

něm nic měnit. R. však popisuje důležitost osobního vlastnictví nábytku, 

protože se bude zanedlouho stěhovat do cvičného bytu: 

R: Jo. Skříň. Svůj stolek a televizi. 
T: A ty jsou tvoje, že sis je sem přivezl? 
R; Skříň jsem si koupil, televizi jsem si koupil. A stolek jsem dostal, takže, 
takže budu odcházet jako s výbavičkou do bytu. 
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K. by chtěla do svého pokoje větší postel, aby u ní mohla přespávat 

kamarádka. Zjistila, že to vzhledem k její finanční situaci nebude lehké a 

že změny v zařízení pokoje musí být schváleny vedením komunity: 

K: Ano, nejdřív se musím zeptat Gusty. A potom to rozhodnou na 
homegroup. Protože, když chci třeba dvojitou postel, aby má kamarádka 
Christina měla kde přespat, Gusta se nejdřív musí zeptat na homegroup. 
Jestli to rozhodnou. Tak Gusta řekla, že můžu položit vedle své postele 
matraci. Můžu mít jednu z těch dvojitých postelí, ale to by stálo hodně 
peněz. A já momentálně nemám tolik peněz na svém účtu. 
T: Myslíš si, že je to v pořádku, že homegroup rozhoduje takovéto věci? 
K: Ano. 

Potřebu vyjednat možné změny v zařízení pokoje předem s asistenty 

popisuje i R.: 

T: A líbí se ti ten pokoj? 
R: Teďko jo, když jsem si ho polepil, když jsem si ho polepil plakát ama. 
T: A ty plakáty sis vybral sám? A mohl sis tam pověsit, co chceš? 
R: Jo. Co jsem chtěl. 
T: Nemusel si se ptát. 
R: Já jsem to probral s Mirkem a Mirek řekl akorát, že když to nebudou... 
(neslyšně hláskuje slovo sprosťárny a potutelně se usmívá). 

11,2.4.3 Zamykání pokoje 

Jedním ze základních předpokladů naplňování potřeby bezpečí 

v pobytových zařízeních by mělo být vnímání pokoje rezidenta jako 

osobního prostoru. Rezident by měl mít možnost kontrolovat, kdo a kdy 

do jeho pokoje vstupuje, případně zda někdo manipuluje s jeho osobními 

věcmi, jak je to formulováno i v Zavádění standardů kvality sociálních 

služeb do praxe (Johnová, 2002, s. 94). Vím, že vRiverstownu se 

nezamykají žádné pokoje, ať už jsou villagerů, co-workerů nebo 

housemother. Obyvatelé Riverstownu toto pravidlo respektují, mají na něj 

ale odlišné názory. C. by si například přála mít od svého pokoje klíč. A. si 

není jistá, zda co-workeři nechodí do jejího pokoje, když je pryč, a říká, 

že jí tento pocit není příjemný. K. je jediná, kdo má od svého pokoje klíč, 

ale nepoužívá ho, protože musí zajistit vstup své kočce: 

K' My všichni víme, že není dovoleno chodit do pokojů druhých, protože 
to je pravidlo. A také není dovoleno si brát věci druhých bez dovolení. 
T: Myslíš si, že se to nestává. 
K: Ne. 
T: Protože to je pravidlo. 
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Někteří z obyvatel Villy si své pokoje zamykají, jiní ne. Možnost vstupu 

nezvaných návštěv do pokoje ale také vylučují pravidlem: 

P: To já nevim, ale já myslím, že ne. Protože správně do cizího pokoje by 
nikdo neměl jít, když tam nikdo není. 
T: A to tady funguje jako pravidlo? 
P: Jo, myslim, že prozatím jo. 

I když přiznávají, že z určitých předem známých důvodů ví, že jim 

asistenti do pokojů chodí: 

Mi: Tak určitě se dívaj, jestli tam jako něco není rozbitýho nebo tak, jako 
že viš CO, jako že odsává] to topení, jako že odsávaj vodu u topení a 
vzduch. 

11.2.4.4 Návštěvy 

Domnívám se, že v protikladu k zabránění vstupu cizích osob do 

vlastního pokoje by měl člověk mít možnost ve svém pokoji přijímat své 

návštěvy. Obyvatelé Riverstownu se k této problematice nevyjadřovali. 

Ze zkušenosti z pobytů však vím, že návštěvy na pokojích jsou 

limitovány pravidly, především pravidlem rozdělení domu na mužskou a 

ženskou část, tak jak popisuje K.: 

K: Ano. Ano a každý ví, že dívky mají dovoleno být pouze v dívčí chodbě a 
chlapci v chlapecké. 
T: Souhlasíš s těmito pravidly? 
K: Ano. 

Návštěvy tak villagers přijímají ve společných prostorách domu, většinou 

mají do pokojů společně s villagery přístup jen jejich rodinní příslušníci. 

Ve Ville nejsou z hlediska přijímání návštěv na pokojích taková pravidla, 

ale i zde musí klienti informovat asistenty o plánované návštěvě: 

T: Neviš. Dobře. A když o tom..., a mysliš si, že když si pozveš 
návštěvu, že o tom musí vědět asistent? 
Kč: Ano. 

11.2.4.5 Pohyb po zařízení 

Domnívám se, že s pocitem bezpečí také souvisí možnost volného 

pohybu po zařízení. Pokud existují prostory, do kterých nemají klienti 

přístup, může je znejistit, co se za zavřenými dveřmi skrývá. Jak jsem již 

zmínila, v Riverstownu se pokoje nezamykají a jedinou zamčenou 

místností jsou během noci prostory s potravinami. Z důvodů ztrácení jídla 
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během noci. Ve Ville nemají klienti přístup kromě zamčených pokojů do 

kanceláře. Ta se zamyká i v průběhu dne. Tato pravidla respondenti 

nevnímají jako omezující. Ve svých sděleních s těmito omezeními 

souhlasí a vysvětlují, proč jsou potřebná. Jako například Mt.: 

Mt: Jo, je, úplně. A je dobře, že ji zamykaj. 
T: Jo? ' 
Mt: Je to jistější. 
T: A kvůli čemu je to jistější? 
Mt: Že, před tím než přišla Ivča a Kamča, nový asistenti než přišli, tak 
tady byl Ben a Markéta ještě a Mirek Klípa tady ubytoval, nechal tady 
bydlet takovýho, no dá se říct, Slovák že to byl. A jednou k večeru jsme 
trénovali divadlo, cvičili. Pamatuju, že bylo tak nějak v létě. On se vkrad 
do kanceláře a tam vzal všechny prachy. To dělalo přes dvacet tisíc. 
Markéta s Benem se tam sešli, totálně vybrakovaný, vypáčený dvířka, že 
jo. Tak se to hlásilo na policii, samozřejmě za čtrnáct dní se přišel přiznat, 
na policii, udat se. Ale ty prachy už neexistovaly. 
T: Aha. Tak od tý doby se to zamyká. 

11.2.4.6 Pocit domova 

V pobytovém zařízení klienti tráví buď podstatnou část svého života, jak 

je tomu v Riverstownu, nebo etapu svého života, která se počítá na roky, 

jak je tomu ve Ville. Komunitní zařízení staví na myšlence společného 

soužití a camphilly otevřeně proklamují, jak již bylo zmiňováno dříve, že 

pro své obyvatele nejsou institucemi, ale skutečnými domovy. 

Sami villageři se otevřeně nevyjádřili k tomu, zda zařízení považují za 

svůj domov, ale z jejich odpovědí k jiným tématům je jasné, že zařízení 

za svůj domov nepovažují. Většinou zřetelně rozlišují mezi místem doma, 

kde žijí jejich rodiče, a komunitou: 

L: Ne. Ráda se dívám, TV, někdy. 
T: Máš svojí vlastní televizi? 
L: Ano, někdy. Doma. 

T: Jezdíš taky někdy na prázdniny? 
G: Ano. O Velikonocích jezdím domů. Do Dublinu. 

Obyvatele Villy do ní nastoupili s předpokladem, že jde jen o přechodný 

pobyt na několik let. Většina z nich ale nemá rodiče nebo příbuzné, kteří 

by jim poskytovali dostatečné zázemí, proto v rozhovorech nikdy 

nezmínili slovo doma. Mi.popisuje svůj příchod do Villy: 
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Mi: Nečekal jsem, že od života, že budu bydlet v chráněným bydlení, že si 
projdu různejma těma zařízeníma, jako děcák. no chráněný bydlení. 
T: Hmmm, jako žes to čekal? 
Mi: No nečekal právě. 
T: Nečekal. A jak sis to představoval, když jsi byl v t o m dčekym 
domově? 
Mi: No tak představoval jsem si to tak, že z děckýho domova už půjdu 
rovnou do, do svýho, no. A oni jako zavolali, zkoušeli nějakej azyl, našli 
ten Červený, Červenej Újezd. Ptali se mě: „ Hele chceš si vyzkoušet to 
bydlení v tom Červeným Újezdě?" Já jsem říkal jako že jo, že bych si to 
jako vyzkoušel oni říkali dobře, můžeš si to vyzkoušet, tak jsem teda šel 
na, jsem šel na tejdenní pobyt nejdřív, pak jsem sem přijel na 
čtrnáctidenní pobyt, no a pak už to bylo v roce 2004 jsem se stal klientem 
vily Vallily. 
T: Hmmm. A proč si myslíš, že to nešlo jít rovnou do vlastního? 
Mi: Protože by to pro mě bylo asi těžký, že jo. Že sem neměl prachy jako 
na ten byt, za prvý. 

11.2.5 Kontrola nad vlastním životem 

Přejmutí zodpovědnosti za svůj vlastní život a za rozhodnutí je podle 

Vágnerové (Vágnerová, 2007, s. 10) jedním ze znaků dospělosti. Díky 

možnosti svobodně se rozhodovat také získává člověk nad svým životem 

kontrolu. Pobytovým institucím je často vytýkáno přebírání plné 

zodpovědnosti za své klienty, nerespektování jejich důstojnosti a práv 

(Švarcová, 2000, s. 143). V každé komunitě však musí být určitý rytmus a 

řád, kterému se její členové musí podřídit, pokud chtějí být její součástí. 

Ve svých otázkách jsem se proto zaměřila na oblasti, u kterých jsem 

nepředpokládala, že v nich budou mít klienti možnost svobodné volby a 

snažila se zjistit, jaké postoje či pocity v nich tento řád vyvolává, zda jsou 

s ním nespokojeni a vnímají ho jako omezující. 

11.2.5.1 Rytmus dne-vstávání a usínání 

Z pozorování v obou zařízeních jsem zjistila, že život v nich je podřízen 

určitému rytmu. Je zde určitý řád, podle kterého se všichni řídí - daný je 

čas vstávání, společných jídel, pracovních aktivit, osobního volna i 

usínání. Zodpovědí respondentů vyplynulo, že jsou sdenním řádem 

srozuměni a jsou ochotni ho plnit. Mohou se ale vyskytnout potíže. Třeba 

M. má problém občas odejít pracovat na zahradu, Mt. není schopný se 

ráno vzbudit ve stejný čas jako ostatní. R. by se raději neúčastnil 

společných výletů. Své rozhodnutí potom musí konzultovat s asistenty 
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nebo s housemother. Někdy to může přerůst až v problém, který vnímají 

pracovníci zařízení, tak jak to popisuje Mt.: 

T: Hmm. No a trápí tě to teda, že máš ty problémy se vstáváním? Nebo to 
bereš, že už to je normální, že to k tomu patří? 
Mt: Já už to neřeším. 
T: Už to neřešíš. A řeší to někdo? 
Mt: Chtěl by to řešit, můj asistent se mnou a já ho pošlu do háje, když to 
řeknu slušně. 

Rytmu se také podřizuje stravování. Někteří respondenti si nebyli jisti, 

zda si mohou vzít jídlo či pití, kdy chtějí, nebo přímo odpovídali, že ne. 

Zároveň však svou odpověď nijak více nekomentovali, odpovídali, že 

jsou s tím spokojeni. Naopak rituál společného stolování se v odpovědích 

objevoval často a byl pozitivně hodnocen: 

T: No a líbí se ti to, jak je to tady udělaný, že všichni společně snídaj, 
obědvaj a večeřej? 
P: Je to jako pěkný, jako dobrý, jako rodina. Že to není rozdělený. 

K: Je to hezké mít snídani dohromady, ale někdy je atmosféra okolo stolu 
s ostatními excitovaná a někdy je odtažitá. Ale je to hezké, že můžeme 
všichni společně něco sdílet a mluvit spolu dohromady u stolu a že si 
můžeme navzájem pomáhat u stolu stejně tak jako s důvěrou a se vším 

L: Nemůžu si vzpomenout. Hezké věci. Říkali mu jablkový koláč. 
T: Jablkový koláč? 
L: Ano. Co-workeři u stolu. Líbí se mi to. Jablkový koláč. Řekla jsem: 
„Můj drahý, ty jsi jablkový koláč". A on řekl: „Ty jsi jablkový 
drobenkový koláč. " On řekl: „ Ty jsi čokoládový dort. " 
T: Tak, ty jsi byla čokoládový koláč a M. byl jablkový koláč. 
L: Ne, jablkový drobenkový koláč. 
T: A kdo byl jablkový koláč? Co-worker? 
L: Ano. Tak je to správně. 
T: Aha. Takže takový druh legrace. 
L: Ano. Legrace. Byla to legrace. 

11.2.5.2 Peníze 

Jednou z oblastí, ve kterém se kontrola nad vlastním životem projevuje, je 

i kontrola nad vlastními financemi a možnost se rozhodnout, do čeho chci 

své peníze investovat (Treece a kol., 1999, s. 800). Všichni respondenti 

jsou při hospodaření se svými financemi pod dohledem asistentů nebo 

housemother. Uvádí, že s nimi mohou volně disponovat, i když většina 

z nich by si přála mít peněz víc. Z rozhovorů vyplynulo, že pochopení 

způsobu hospodaření s penězi se lišilo podle hloubky postižení 

81 



respondentů. G. a L. dostávají kapesné od housemother a jsou st ím 

spokojeni. A. ví, že její peníze přichází do komunity, odkud ale nedokáže 

říct. M. ví, že svých peněz nemá tolik, aby mohl jet na prázdniny do 

Prahy, a proto musí šetřit. K. také pociťuje nedostatek financí 

k návštěvám svého přítele a pokouší se proniknout do způsobu 

financování komunity: 

K: My máme dovoleno mít jen kapesné, jako například 20 liber. Máme 
dovoleno mít jen tolik na jeden týden. Protože nemáme dovoleno mít 
třeba 40 liber, to je příliš mnoho a máme to, jako každý z nás má jako 
malý bankovní účet, tak máme dovoleno jen tolik, kolik je dovoleno z něj 
vzít. A to je naše kapesné. Já a moje sociální pracovnice zkoušíme najít 
způsob, ale ona říkala, že je zde nějaký speciální způsob, ale ona o tom 
není úplně přesvědčená a také camphill opravdu zápasí o peníze, vždyť 
víš, pro nás jako pro villagery. Oni mohou vidět, kolik peněz máme, a 
někdy mám o to trochu starost, jestli mám dostatek peněz na svém 
bankovním účtu. 

Z rozhovorů je patrné, že obyvatelé Villy ví o svých financích mnohem 

víc. Vědí, zda pobírají důchod nebo příspěvek na péči, kolik platí za 

pobyt a stravu ve Ville a kolik jim zbývá na účtech. Se svými financemi 

hospodaří pod dohledem asistentů. Všichni přiznali, že jsou se svými 

penězi spokojení, ale musí šetřit. 

R: Ne jako že já mám peníze u asistentů, mám je tam v obálce, mám tam i 
platební kartu. Ať už, ať už prostě se mi něco líbí, třeba oblečení, třeba 
todle triko (ukazuje na triko, na kterém je zvednutý prostředníček ve 
výmluvném gestu), tak prostě jdu. Mám přidělenou novou asistentku, 
protože Honza P., tys ho znala. 
T: No jasně. 
R: Tak ten odešel. Tak já mám za to Ivču. Díky tomu. A s Ivčou prostě 
budeme se prostě bavit o tom, co si koupit, co ne. 

Mi: Můžu, no, ale tak když prostě mi nevyjde, tak mi už by správně pak 
neměli dávat. Já mám na měsíc tu tisícikorunu. 
T: Je to pro tebe problém s tim vyjít? 
Mi: No, docela je no, někdy. 

11.2.5.3 Sebeobsluha 

Domnívám se, že kontrola nad vlastním životem v sobě zahrnuje i 

kontrolu nad oblastí péče o vlastní tělo a dovednosti sebeobsluhy. 

Z pozorování v obou domech jsem zjistila, že v této oblasti jsou obyvatelé 

Villy zcela soběstační na rozdíl od villagerů v Riverstownu. M., L., G. a 

A. jsou při péči o svou osobní hygienu pod dohledem asistentů. O svých 
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pocitech z této velice intimní oblasti nechtějí příliš hovořit, jsou s tím 

smířeni: 

T: Pomáhá ti někdo s tvojí osobní hygienou? 
A: Ano. Jae. 
T: Jakým způsobem ti pomáhá? 
A: S čištěním zubů a se cvičením. Pořád musím cvičit, hýbat rukou asi 
takhle: (ukazuje mi, jaké pohyby musí s rukou dělat) 
T: Chtěla bys na tom něco změnit? 
A: Je to v pořádku, když jsem si na to zvykla, je to v pořádku. 

T: Takže když se koupáš nebo sprchuješ, tak nepotřebuješ pomoc? 
L: To je v pořádku. Budu mít dnes koupel. V úterý a ve čtvrtek mám 
koupel. A někdy o sobotách. 
T: Koupeš se sama nebo potřebuješ nějakou pomoc? 
L: Někdy s co-workery. 
T: Jsi spokojená, jakým způsobem ti při tom pomáhají? 
L: Je to v pořádku. 

11.2.5.4 Respekt k rozhodnutí 

Téma respektování vlastních rozhodnutí lze v odpovědích najít v různých 

oblastech - v pracovní, v účasti na chodu domu, v trávení volného času, 

v kontaktu s přáteli. Realizaci vlastních rozhodnutí všichni dotázaní 

připisují velký význam, ať už se jedná o rozhodnutí malá nebo velká. M. 

polovinu rozhovoru líčil svůj velký projekt v truhlářské dílně. G. se 

rozhodnul chodit plavat. L. potěší, když si může dát k svačině sušenku a 

ne pouze ovoce. C. chodí sama na procházky. 

Z rozhovorů vyplynulo, že při realizaci vlastních rozhodnutí jsou určitá 

pravidla, která musí být respektována. Tato pravidla však respondenti 

nevnímají jako omezující: 

T: Aha. A existujou, nebo jsou tady nějaký pravidla v tom tvým 
rozhodování, jako třeba co nemůžeš dělat, i když bys to třeba chtěl dělat? 
Mi: Existujou, no. 
T: A dokázal by si říct jaký? 
Mi: Tak pravidla, no tak třeba nemůžu jít třeba a jezdit třeba jen tak 
s autem nebo tak. 
Nebo třeba nemůžu jít a jen tak něco jako, jen tak do něčeho kecat, to 
nemůžu. 
T: Co to znamená, jen tak do něčeho kecat? 
Mi: To třeba znamená, že třeba nemůžu jít třeba támhle na úřad a něco 
tam jako kecat. Já nevím, třeba nemůžu jít dělat vedoucího, že jo. 
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Pro respondenty však existují důvody, které možnosti realizace vlastních 

rozhodnutí omezují a se kterými je obtížné se vyrovnat. Například M. 

popisuje, že kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže jíst irskou snídani: 

M: Nevím. Počkám a uvidím. Gusta mě žádala, M. nemá dovoleno jíst 
irskou snídani, protože je s tučnými věcmi, protože ty víš proč, musím být 
opatrný. Musím mít knihu a tužku. Víš proč, musím psát, že nemám 
povoleno jíst sladkosti jako..., musím mluvit o, některé věci jsou... v irské 
snídani jsou tučné věci; klobása je velice velká a s cukrem. Jogurt je 
kraví mléko, protože jsou to mléčné výroby. A ve všech bublinkových 
nápojích je hodně cukru. A to znamená, protože nemám povoleno, ztuhnu 
a je mi divně a zkolabuji. 

K. jako jediná z respondentů vypovídá, že potřebuje podporu při dělání 

vlastních rozhodnutí: 

K: Ano. Nyní ano. Mohu dělat vlastní rozhodnutí a skrz Gustu, pomáhá 
mi být silnější a tak dělat svá vlastní rozhodnutí. Ona řekne: „ Dobře, K. 
muže dělat ve svém životě vlastní rozhodnutí." Tak mohu říct: „Dobře, 
chci něco změnit." 

Budu šťastná. Musím dělat svá vlastní rozhodnutí. A správná rozhodnutí, 
která pro mě znamenají mnoho a musím být opatrná, co dělám a co 
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nedělám. Od té doby, o mám svou vlastní podpůrnou skupinu, mohu 
vždycky s někým popovídat a uvidět, kde jsem. 

11.2.6 Já s druhými 

Na kvalitu lidského života má vliv i jeho sociální okolí (Vaďourová; 

Muhlpachr, 2005, s. 22). Mít rodinu a přátele, se kterými mohu sdílet 

společné zážitky a navzájem se podporovat, je nezbytným předpokladem 

životní spokojenosti. Domnívám se, že je důležitá nejen existence 

sociálního okolí, ale také jeho percepce člověkem. Pokud je společensky 

založený, bude blízkost druhých lidí vyhledávat, někteří lidé ale preferují 

spíše užší okruh přátel a možnost být sám. 

Význam přátel jako předpokladu spokojeného života popisuje A.: 

A: Je to šťastný život, že můžu být s lidmi. Když jsem doma, je to 

složitější. 

11.2.6.1 Rodina 
Z rozhovorů vyplynulo, že všichni obyvatelé Riverstownu mají rodiče a 

sourozence, se kterými se pravidelně stýkají, jezdí za nimi na víkendy, 

tráví snimi prázdniny, pravidelně si volají. K vlastním rodičům mají 
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milující vztah. Existenci problémů s rodiči v Riverstownu popsala pouze 

K. Její matka není spokojená s přítelem K. a K. trápí to, že ji matka vidí 

stále ještě jako dítě: 

K: Ano. Je to těžké pro mou maminku přijmout Aarona, kvůli mé 
minulosti doma, ale teď 
po malých drobných krůčcích ho začala také přijímat, že je můj přítel a 
s mými sestrami je to jiné, protože moje maminka vidí, že je to v pořádku, 
že je přijímá, ale je pro ni těžké přijmout Aarona. Protože ona ho tak 
často nevidí a také dělá pokroky, protože ona mě vidí jako její dceru, ale 
vidí mě pořád jako dítě. A moje maminka potřebuje vědět, že už nejsem 
dítě. Je to tak, protože jsem s ní zůstala mnohem déle než ty ostatní. Tak 
vidí, že jsem pro ni pořád dítě. A ona dělá pokroky, ale já už nejsem dítě. 
Je to pro ni těžké, nechat to běžet a jen vidět, že A ar on je můj přítel. 
T: Máš problémy se svou maminkou? Máte hodně problémů? Snažíte se 
obě dvě to vylepšit? 
K: Máme spolu navzájem problémy, ale obě dvě na nich pracujeme a 
povídaly jsme si o tom před Vánoci, jak nám ona pomáhá, Aaronovi a 
mně, být přítel a přítelkyně. A ona dělá pokroky jako já. V podstatě mi 
řekla, že to udělá, protože mě miluje jako svou dceru. 

Z odpovědí obyvatel Villy jsem zjistila, že nemají úplné rodiny. Někteří 

z nich nemají rodiče, vyrůstali v dětském domově. Mají ale další rodinné 

příslušníky, sourozence, strýčka, babičku, kteří jim dávají pocit určitého 

rodinného zázemí. Někteří z nich se nechtějí se svou situací smířit a rádi 

by se svými rodiči obnovili kontakt. 

T: Nevíš. A Vánoce? Taky jezdíš někam na Vánoce? 
Kč: Ano, Markétka. 
T: A líbí se ti to tam? 
Kč: No, málo. (potichu) 
T: Málo. A kdyby si mohla, tak bys to změnila? 
Kč: Ano. 
T: Jo. 
Kč: Táta. 

Pro R. je vyrovnávání se s rodinnou situací v současné době jeho 

životním tématem: 

R: Jo, že řešim svůj postoj k mámě. Já jsem takovej člověk, že to špatně 
snáším. 

11.2.6.2 Kamarádi 

Vedle rodinných příslušníků byli v rozhovorech zmiňováni také přátelé a 

kamarádi. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že mají kamarády hlavně 

mezi dalšími klienty nebo villagers, jen málo z nich udržuje přátelské 
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kontakty s někým mimo zařízení. V Riverstownu jsou kromě K. všichni 

spokojeni se svými kamarády. Okruh kontaktů u nich nezahrnuje pouze 

Riverstown, ale celou komunitu. Obyvatelé Villy takovou možnost 

nemají, zmiňují však kamarády ze zaměstnání nebo z okolních vesnic. 

Většina z nich vypověděla, že i když netrpí nedostatkem kamarádů a jsou 

spokojeni, rádi by jich měli víc, jako například Kč.: 

T: A myslíš si, že máš hodně kamarádů? 
Kč: Tady? Jo. 
T: A cejtíš se občas sama? 
Kč: Ano. 
T: A přála by sis mít víc kamarádů? 
Kč: Ano. 

K. se v komunitě cítí ztracená právě z důvodů nedostatku přátel. Má pro 

to i vysvětlení a ráda by svou situaci nějak vyřešila: 

K: Ráda bych jezdila domů trošku častěji a přijde mi to trošku těžké, 
protože jsem jediná osoba, která má, víš, více schopností než ostatní 
v komunitě a přijde mi to těžké, protože nikdo nemá ty samé dovednosti 
jako já a pro mě to je těžké a cítím se trošku opuštěná. 
T: A doma se cítíš lépe? 
K: Doma se cítím mnohem lépe, ale v komunitě mi přijde trošku těžké, 
protože nemám žádné přátele nebo villagery, kteří mají tu samou úroveň 
schopností jako já, což je těžké. 
T:. A chtěla bys to nějak změnit? Mít někoho na tvé úrovni? 
K: Ano, prosím. Ano, moc ráda bych měla někoho, kdo by se chtěl přidat 
ke komunitě. Někoho, s kým bych mohla být více svobodná, ale je to 
docela těžké, když tu není nikdo se stejnými schopnostmi. 

Respondenti také zmiňovali způsoby, jak si kamarády vybírají a čeho si 

na nich nejvíce cení. Nejfrekventovanějšími důvody byla důvěra, 

možnost spolehnout se na druhého, legrace a hodnota společně 

stráveného času. Mt. si cení svých kamarádů, protože mu pomůžou, když 

má epileptický záchvat: 

Mt: Čeho si na nich vážím. Tak vážím si na nich hlavně toho a to mi, 
v tom je docela obdivuju, že když mám ten záchvat, tak maj trpělivost se o 
mě starat, no. 

11.2.6.3 Přítel / přítelkyně 

Jak již bylo zmíněno v kapitole „Dospělost lidí s mentálním postižením", 

je navázání a udržení partnerského vztahu jedním z charakteristických 

rysů dospělosti jako životní etapy. Zároveň je to také oblast, ve které lidé 

s mentálním postižením naráží na mnohé obtíže. Domnívám se, že jedním 
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z hlavních problémů je nedostatek příležitostí k nalezení vhodného 

partnera. Tato má domněnka je ve shodě s tím, co respondenti vypovídali 

o nedostatku kamarádů mimo zařízení, ve kterém žijí. Mezi jedenácti 

dotazovanými čtyři z nich navázali partnerský vztah s klientem stejného 

zařízení. K. má vztah svillagerem z jiné komunity, seznámili se při 

společném hraní ve sboru. Mt. má vztah s ženou mimo zařízení, okolnosti 

seznámení mi nejsou známy. Dva z respondentů uvedli, že jsou 

zamilovaní, ale protějšku to ještě nesdělili. A. si nemyslí, že je 

zamilovaná, ale vypovídá, že v komunitě jsou lidé, kteří jsou pro ni 

speciální. Pouze C. a G. jsou spokojení s tím, že jsou bez partnera. 

Z výpovědí je patrné, že existenci partnerského vztahu vnímají obyvatelé 

obou domů jako důležitou pro jejich osobní život. Proto můžeme 

předpokládat, že naplnění jejich očekávání v partnerství bude zvyšovat i 

kvalitu jejich života. 

Z odpovědí vyplynulo, že v partnerských vztazích se respondenti potýkají 

s problémy, o kterých předpokládám, že jsou součástí vztahů i mimo 

zařízení, v běžné společnosti. Například Mi popisuje, proč mají 

s přítelkyní „pauzu": 

Mi: No, stalo se mi to, že před Vánocema jsem furt měl řiákou, něco měl 
jako jsem měl nějakou zakázku a tak. Jsem byl furt někde jako na fotbale 
a na lom, no a že sem se nevěnoval tý mý mladý, no tak jsme měli takovou 
diskuzi, no, a mi řekla, že musim přemejšlet, jako co vod toho vztahu chci, 
no. 

Mt. a K. vidí jako největší problém ve svých vztazích dojíždění za 

partnerem: 

K: Zkoušíme najít jiný způsob, jak jezdit do Glencraigu navštěvovat 
Aarona, protože to stojí víc jak 40 liber, ta cesta autobusem, vlakem a 
taxíkem. A když chceme jít bruslit nebo někam na jídlo, to také stojí hodně 
peněz. Tak zkoušíme najít jinou cestu. 

11.2.6.4 Život v komunitním zařízení - téma antipatií a samoty 

Domnívám se, že pobyt v komunitním zařízení s sebou přináší 

každodenní kontakt s druhými lidmi, který na obyvatele klade nároky 

v oblasti sociálních dovedností, respektu a tolerance. Zajímalo mě proto, 

jak obyvatelé obou zařízení reflektují tuto skutečnost, zda je neustálá 

přítomnost druhých obtěžuje, jak se vyrovnávají s možnými antipatiemi 
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k některým obyvatelům a jakým způsobem si zajišťují potřebu být občas 

sám. 

Z výpovědí vyplynulo, že každý z respondentů má odlišnou potřebu 

samoty. Většina respondentů si cenila možnosti trávit svůj čas s ostatními 

lidmi, jako například G.: 

T: A co je pro tebe hezké na tom být v komunitě? 
G: Protože to mám rád, je to velmi hezké, hodně přátel. 
T: Kdo jsou tvoji přátelé? 
G: Amandine, G. a všichni v komunitě. 

R. má na společnou domácnost odlišný názor, preferuje spíše samotu. 

Svůj postoj vysvětluje: 

R: Občas, občas jakože prostě, už je to tak, už je to tak jako 
nakumulovaný, jako že prostě občas hádky, jako že prostě už je tam jako 
že ta, jako pokud někdo bydlí jakože v jednom baráku, tak je to už prostě 
šílený. Jakože dva kamarádi se snesou, to jo, ale prostě pokud je těch lidí 
víc tady, každej něco chce, tak je to prostě jako pro člověka, kterej to 
nezažil, je to prostě jenom, co to, vždyť se to dá snýst, ale pro nás, co to 
máme zažitý, už se těším na to, tak už nám to nikdo nemůže mít za zlý, že 
jako chceme bydlet sami. 

Všichni z dotazovaných uvedli, že pokud potřebují být sami, mohou 

odejít do svého pokoje a trávit čas po svém. I pokud všichni ostatní 

odjíždějí mimo zařízení, mohou v něm zůstat, ale pod dohledem asistenta: 

Mi: Podle jak kdy, podle toho, když tady někdo je a mně se třeba nechce 
na výlet, tak zůstanu s lim, kdo tady je. 
T: Že tady jako musí bejt nějakej asistent. 

Mi: No, když je tu šéfová, tak tady zůstanu s tou šéfovou. 

Téma antipatií a konfliktů mezi členy komunity se objevuje jak 

v Riverstownu, tak ve Ville. S řešením situace se klienti obrací na 

pracovníky zařízení, u kterých čekají, že situaci vyřeší. Jako např. P: 

P: Můžu jít zase za asistentama a říct jim to. 
T: No. A co se potom stane? 
P: Mlčí 
T: Udělala jsi to už někdy? 
P: Už udělala. Že se mi u nějakýho klienta nelíbilo, jak se chová. Jako jak 
a ke komu, tak to se mi vůbec nelíbilo, tak jsem to byla říct. 
T: A co se stalo? 
P: No oni si s nim promluvili. 

Ve většině případů však měli antipatie ve výpovědích respondentů 
charakter stížností: 

88 



K: Ano, občas v dome. Záleží na tom. který z chlapcii je zde v domě. 
Atmosféra může být opravdu stísněná, a pokud je to těžké si poradit s tím, 
co villageři dělají, protože on jen chce ostatní špičkovat. Potřebuje 
dlouhou, dlouhou dobu pozornost, ale já, pro mě to není správné dávat 
mu pozornost tak dlouho namísto starání se o všechny. Myslím si, že 
tenhle villager na sebe pořád strhává pozornost a to není správné. 

Domnívám se. že při společném soužití antipatie a konflikty vznikají a že 

nejsou něčím škodlivým, pokud se vyřeší za přispění ostatních členů 

komunity tak, aby byly obě dvě strany spokojeny. Potom v jednotlivých 

účastnících konfliktů nevzniká zášť a nemají potřebu si na své okolí 

stěžovat. 

11.2.6.5 Pracovníci zařízení - asistenti a co-workeři 

Součástí zařízení nejsou pouze klienti či villagers, ale také asistenti nebo 

co-workeři. Také k nim si jednotliví respondenti vytvořili vztahy. 

Z výpovědí vyplynulo, že charakter těchto vztahů je odlišný od vztahů, 

které mají klienti či villagers mezi sebou. 

Pokud popisovali své postoje k asistentům, zmiňovali především jejich 

ochotu pomoci, ale zároveň si byli vědomi jisté převahy, kterou nad nimi 

mají. Jak uvádí Matoušek, jedná se o asymetrický vztah mezi klientem a 

personálem ústavního zařízení (Matoušek, 1991, s. 21). Myslím si, že je 

důležité zmínit, že sami klienti tuto převahu akceptují a nevnímají jako 

ohrožující nebo nespravedlivou: 

Mi: Jo, sem. Protože, jako hlídaj nás dost, abysme nevyvedli něco a tak. 

Mi: No kamarádi, jsou ti asistenti, protože pomáhaj, no a jako je s nima 
sranda, hrajou s náma i ty hry, občas. 

Naopak dokáží asistenty v jejich práci ocenit, jako třeba P: 

P: Nó, jako když jsem je viděla, třeba Milušku, tak vim, že vona je moc 
hodná a dělá, co je v jejích silách. Že ti asistenti, že ty klienty má ráda a 
takový ty věci. No, pak jsem poznala, že je taková dobrá. 

I když mají kritické poznámky, jako třeba R: 

R: Prostě oni jsou ochotný jako že udělat spoustu věcí, ale prostě někdy 
to je tak, že jako prostě voni nevěděj, co opravdu my chcem, co opravdu 
my chcem a my od toho vyžadujem. Že radši mlčíme a hromadí se to 
okolo nás a potom z ničeho nic vybouchnem. Vyletíme a to potom není 
dobrý, no. 
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U obyvatel Riverstownu hraje velkou roli při vytváření vztahů s co-

workery čas, který s nimi společně strávili. Mladí co-workeři stráví 

v domě maximálně rok, což někteří z villagers vnímají jako problém: 

A: Někdy mladí co-workeři. Protože když ti říkají věci, je to mnohem 
složitější. 
T: Znamená to, že ti něco říkají a ty to nemáš ráda? 
A: Někdy se mi to nelíbí. Někdy je složité pochopit, co loje. 
T: Tak si myslíš, že je to kvůli jejich jazyku? 
A: Ano. 
T: Mohla bys mi říct nějaký příklad, co nemáš ráda? 
A: Ráda se potkávám s lidmi, ale občas to odmítají a tak se cítím trapně. 
T: Můžeš mi říct nějakou situaci, kdy se to stalo? 
A: Jako, že lidé něco řeknou, jako udělej tohle a tamto a potom přijdu a 
nelíbí se mi to. 

O to více si villagers cení vztahů se senior co-workery a housemother, 

kteří s nimi v komunitě žijí někdy i několik desítek let. Z rozhovorů 

vyplynulo, že největší autoritu pro ně má housemother Gusta: 

M: Bylo to minulou sobotu, ale Gusta měla. Gusta má volno v neděli, a ne 
v sobotu. Protože Gusta mě žádala v sobotu odpoledne ona, ona pro nás 
udělá něco hezkého. Občas jdeme do lesního parku, občas jdeme do... 
hezká muzika nebo se na chvíli natáhnout. Gusta mi říkala, aby to byly 
jen pěkné věci. 

Z rozhovorů vyplynulo, že všichni respondenti mají přátelské vztahy s 

pracovníky zařízení a jsou si v těchto vztazích vědomi určité distance. 

Pracovníci zařízení jsou pro ně autoritami, které respektují. Domnívám 

se, že tento respekt je dán z části společným životem v zařízení a z části i 

dobou, kterou s nimi asistent či co-worker strávil. Není tedy postaven jen 

na řádu zařízení, jak to popisuje Matoušek (Matoušek, 1999, s. 21). 

11.2.7 Reflexe rozhovoru 

Na závěr jednotlivých rozhovorů jsem se respondentů ptala na jejich 

postoj k celému rozhovoru. Zda pro ně byl obtížný, případně jestli se 

během něj vyskytlo něco, čemu by nerozuměli. Měli také prostor 

ke zmínění toho, na co jsme během rozhovoru zapomněli a co by podle 

nich mělo být jeho součástí. V úplném závěru jsem se jich zeptala, zda by 

nechtěli něco vědět o mně, protože jsem měla pocit, že určitá reciprocita 

je na místě, především tam, kde mě otevřeně sdělovali důvěrné 

informace. 
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Podle odpovědí mohu soudit, že odpovídat na otázky nikomu nedělalo 

problém. Někteří z nich zmiňovali přílišnou délku rozhovoru, jiní 

samotné otázky. Nikdo se k rozhovoru nestavěl kriticky, spíše ho 

komentovali jako zajímavý nebo divný: 

Mi: No, bylo to takový zvláštní. Ale i dobrý no, byly ty otázky. 
T: Jak to bylo zvláštní? 
Mi: No, jako zajímavý no to bylo. 
T: A v čem? 
Mi: No, bylo to zajímavý pro mě, no. A teď si to musimjako... 
T: Rozmyslet? Bylo to k přemejšlení trošku. 
Mi: No. Bylo to na přemejšlení ty otázky, a tak. 

A: Bylo to jen trochu divné. Ta slova a způsob, jak jsme si povídaly o 
věcech, to je trošku složité. 

Žádný z respondentů mi po skončení rozhovoru nepoložil otázku týkající 

se mého života. V Riverstownu se ale všichni villagers ptali, jestli přijedu 

zase v létě, případně jaké jsou mé další plány po studiu. Klienti Villy se 

také ptali, kdy znovu přijedu a zda na delší dobu než jen na víkend. 

Spokojenost a absence výhrad k jednotlivým rozhovorům pro mě z pozice 

tazatele byla významná, protože mi podávala zpětnou vazbu, že 

k rozhovorům se respondenti postavili zodpovědně a vypovídali pravdivě. 
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12 Diskuze 

12.1 Diskuze zjištěných výsledků 

Na základě analýzy získaného materiálu jsem dospěla ke pěti kategoriím 

spojeným se subjektivním hodnocením kvality vlastního života dospělých 

lidí s mentálním postižením. Jsou jimi: „Já sám o sobě", „Bezpečí a 

intimita", „Seberealizace", „Kontrola nad vlastním životem" a „Já 

s druhými". Protože tyto kategorie vychází z otázek polostrukturovaného 

rozhovoru, který jsem vytvořila na základě převzaté souhrnné analýzy 

kategorií kvality života (Vaďourová; Miihlpachr, 2005, s. 21-23) a české 

verze dotazníků WHOQOL-BREF a WHOQOL-lOO (Bartoňová; 

Dragomerická, 2006), předpokládám, že se plně vztahují k otázkám 

subjektivního vnímání kvality života. 

Všichni respondenti se v průběhu rozhovorů vyjádřili ke všem těmito 

kategoriím. Na rozdíl od výsledků, k nimž dospěl například Vandergriff, 

který tvrdí, že kvalita života se liší podle hloubky postižení, kdy jedinci 

s lehčím typem mentálního postižení oproti jedincům s těžším stupněm 

mentálního postižení popisovali kvalitu svého života jako lepší 

(Vandergriff, 1994), jsem v percepci kvality života u respondentů 

neshledala žádné významné odlišnosti vzhledem k hloubce jejich 

postižení. Jejich výpovědi se ale lišily v hloubce reflektování dané 

kategorie. Domnívám se, že tyto rozdíly souvisí s hloubkou a 

charakterem mentálního postižení u jednotlivých respondentů, tedy ti, 

kteří měli lehčí stupeň mentálního postižení, mohou reflektovat dané 

kategorie více do hloubky (viz např. kapitola „Popis života v komunitním 

zařízení", rozsah výpovědí G. a R.). Nejde však o vztah kauzální, jak 

dokazují výpovědi C., která má Aspergerův syndrom a neproblematizuje 

oblasti svého života, nebo Kč., která má aktivní slovní zásobu na rozdíl 

od pasivní omezenou na několik slov. Všichni z respondentů při 

výpovědích ilustrovali své postoje událostmi ze svého života, a to jak 

z jejich přítomné situace, tak i z minulosti. 

Z rozhovorů vyplynulo, že nejdůležitější oblastí v celkovém popisu 

vlastní kvality života byla pro všechny respondenty oblast práce a 
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pracovního uplatnění, ve které všichni ze zúčastněných popisovali 

spokojenost. Většina respondentů má také další plány v oblasti 

pracovního uplatnění. Při jejich realizaci využívají podpory asistentů, co-

workerů nebo služeb neziskových organizací. Obyvatelé Villy popisovali 

jako problém v oblasti pracovního uplatnění zkrácenou pracovní dobu. 

Kdyby pracovali na plný úvazek, nemohli by pobírat důchod. Obyvatelé 

Riverstownu tyto problémy nemají, nepracují na otevřeném trhu práce, 

ale v rámci komunity. V jejich odpovědích jsem nezaznamenala žádný 

rozdíl v pojetí práce na otevřeném trhu nebo uvnitř v zařízení. Zároveň si 

uvědomuji, že jsem nepokládala žádnou otázku zacílenou k reflexi 

rozdílu mezi těmito dvěma druhy zaměstnání. 

Druhou kategorií, o které se respondenti zmiňovali, bylo jejich sociální 

okolí, tedy kategorie „Já s druhými". Jako důležité a negativně ovlivňující 

spokojenost se životem vnímali obyvatelé Villy vlastní rodinné prostředí. 

Domnívám se, že to vychází především z charakteru zařízení, které je 

koncipováno jako domov na půli cesty, jehož náplní je podle § 58 Zákona 

108/2006 Sb. O sociálních službách poskytování pobytových služeb 

zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí 

školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.23 Všichni 

obyvatelé Riverstownu měli rodiny úplné a byli s tím spokojeni. 

Z odpovědí respondentů obou zařízení proto mohu usoudit, že uspokojivé 

rodinné zázemí tvoří podstatnou část jejich vnímání kvality života. 

Další oblastí zasahující do vnímání kvality života je spokojenost 

s množstvím přátel. Z výpovědí obou skupin respondentů bylo zřejmé, že 

za své přátele považují především osoby společně žijící v zařízení. U 

obyvatelů Riverstownu se kromě domu okruh rozšiřoval na všechny 

obyvatele komunity, což se v odpovědích projevilo především v otázce 

spokojenosti s množstvím přátel. Zatímco všichni obyvatelé Villy 

vypovídali, že by rádi měli přátel víc a mimo zařízení, obyvatelé 

Riverstownu byli s množstvím přátelských kontaktů spokojeni. Tuto 

23 Zk. O Sociálních službách 108/2006 [cit. 4. dubna 2009] Zákon je dostupný na Internetu: 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s. 155/701 /.cmd/ad/.c/313/.ce/l 0821 /.p/8411 /_s. 155/701 ?PC_8411 

number 1=108 /2006&PC8411 _!= 108 /2006&PC841 l_pi=10&PC_841 l_ps=10&#10821> 
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skutečnost však nelze zobecnit, protože výpověď K. dokazuje, že i 

v komunitě může její člen pociťovat nedostatek přátel. 

Zcela specifickou oblastí je při hodnocení spokojenosti s vlastním 

životem existence partnerského vztahu. Všichni respondenti až na 

výjimku C. se k této otázce vyjadřovali a mohu proto předpokládat, že je 

pro ně důležitá. I když nemohu daná zjištění zobecnit na tvrzení, že 

obyvatelé mající partnerský vztah jsou ve svém životě spokojenější než ti, 

kteří vztah nemají. Mohu pouze shrnout, že ti, kteří partnerský vztah mají, 

ho reflektují spíše v rovině problémů, než aby vyjádřili partnerské štěstí. 

Tento fakt však nelze generál i zo vat, neboť na otázku spokojenosti se 

vztahem jsem se explicitně neptala a v celé oblasti nebyli respondenti tak 

sdílní, jako např. v oblasti pracovního uplatnění. Z jedenácti respondentů 

byli čtyři z nich v partnerském vztahu s obyvatelem stejného zařízení. 

Toto zjištění se shoduje s Lečbychovým závěrem, že při výběru vhodného 

partnera mají dospělí lidé s mentálním postižením žijící v zařízeních 

rezidentního typu obou zařízení omezené možnosti (Lečbych, 2008, s. 

59), přestože to v rozhovorech explicitně nezmiňovali. 

V kategorii „Já sám o sobě" byla nejvíce diskutovaná oblast zdravotního 

stavu. Pokud byl zdravotní stav respondentů zhoršený, popisovali jeho 

zásahy do všech oblastí života a vnímali ho jako překážku k dosažení 

spokojenosti. To je zcela v souladu se všemi koncepcemi kvality života, 

jak jsou vedeny v kapitole „Kritéria kvality života" a které v sobě vždy 

zahrnují oblast fyzického, případně i psychického zdraví jako jeden 

ze zásadních ukazatelů pro zjišťování kvality života. 

Třebaže v kategorii „Bezpečí a intimita" i všichni respondenti uvedli, že 

se v zařízení cítí bezpečně a mají v něm osobní prostor daný jejich 

vlastním pokojem, o zařízení se nikdy nezmiňovali jako o domově. Pro 

obyvatele Riverstownu byl domov tam, kde žijí jejich rodiče. Pro 

obyvatele Villy tam, kam se nastěhují po opuštění zařízení. Vzhledem 

k těmto okolnostem se jednalo o dvě zcela specifické skupiny a bylo by 

vhodné zjistit, jak téma domova reflektují např. residenti pobytových 

služeb v pokročilejším věku, kteří již nemají žádné rodinné příslušníky 

ani perspektivu jiného typu ubytování. 
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Domnívám se, že s pocitem vlastního domova souvisí především 

kategorie „Kontrola nad vlastním životem" počínajíc možností mít vlastní 

soukromý prostor (Johnová, 2002, str. 94). Již v kategorii „Bezpečí a 

intimita" se ve všech oblastech mimo oblast „Pocit domova" jednalo 

především o percepci pravidel soužití v daném zařízení. Ačkoliv 

respondenti tato pravidla respektují a souhlasí s nimi, domnívám se, že 

právě díky jejich existenci si nemohou v zařízení vytvořit vlastní domov. 

Tato zjištění jsou plně v souladu s popisem ústavních zařízení podle 

Matouška, který uvádí, že domov lze definovat jako místo, kde můžeme 

nejvíce být sami sebou a nejméně dodržovat konvenci svých 

společenských rolí. V tomto smyslu ústav domovem není téměř nikdy 

(Matoušek, 1999, s. 122). 

1 když by jedním ze znaků komunitního zařízení mělo být podle 

camphillských komunit stírání hranic lidí s postižením a bez něj,24jak ve 

Ville, tak v Riverstownu se v odpovědích respondentů toto dělení 

objevovalo. Dělení na „my" a „oni" bylo ve většině případů spojeno 

s líčením konkrétní situace. Z těchto výpovědí usuzuji, že šlo o ilustrace 

procesu přebírání kontroly nad životem respondenta, neboť zodpovědnost 

za rozhodnutí respondenti přenášeli do rukou asistentů či co-workerů. 

V odpovědích týkajících se problematiky kontroly nad vlastním životem 

však všichni respondenti uvedli, že jejich vlastní rozhodnutí jsou 

v zařízení respektována a cítí se v něm svobodně. 

S problematikou kontroly nad vlastním životem souvisí i percepce 

asistentů či co-workerů. Přestože mají určité odlišné charakteristiky, jak 

již bylo popsáno v kapitole „Srovnání života v Riverstownu a ve Ville -

postřehy z pozorování", způsob, jakým se o nich respondenti vyjadřovali, 

se nelišil. Obě dvě skupiny respondentů reflektovali asymetrii vztahu. 

Přestože uváděli, že asistenti a co-workeři jsou jejich kamarádi, zároveň 

popsali, že jejich role tkví především v pomoci a podpoře, nikoliv 

v realizaci vlastního života. 

Matoušek také zmiňuje, že obecně platí, že čím více se klienti mohou 

podílet na chodu ústavu, tím více je pro ně ústav lepším místem 

2 4Dostupné na Internetu [4. dubna 2009]<http: / /www.camphil l . ie /whatjs_camphil l .htm> 
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(Matoušek, 1999, s. 103). Tento výrok podporují uvedené výpovědi, 

ve kterých je zjevné, že každý z obyvatel participuje na chodu celé 

komunity a že někteří z nich tuto participaci reflektují a hodnotí ji jako 

pozitivní. Každý z respondentů byl schopen popsat způsob organizace 

chodu zařízení a rozdělení kompetencí, zároveň ve všech rozhovorech 

zaznělo, že se respondenti museli při nástupu do zařízení naučit nové věci 

a tento proces učení trvá nadále. Náplní učení přitom nebyly pouze 

konkrétní činnosti, jakými je vaření, štípání dříví, udržování pořádku, ale 

také pravidla soužití s ostatními členy zařízení. To podporuje mou 

domněnku, že pobyt v komunitním zařízení s sebou přináší nároky 

v oblasti sociálních dovedností, které jsou dané každodenním neustálým 

kontaktem s druhými lidmi. 

Z výpovědí vyplynulo, že obyvatelé Riverstownu vnímají tento druh 

kontaktu s druhými jako cenný a hodnotí ho kladně. Obyvatelé Villy 

sdělovali větší nespokojenost s pobytem v zařízení danou právě 

přítomností mnoha lidí, jak to v kapitole „Život v komunitním zařízení -

téma antipatie a samoty" popisuje R. Všichni respondenti uvedli, že mají 

vždy možnost se rozhodnout, zda svůj čas stráví sami nebo s ostatními, a 

pokud chtěj í být sami, odejdou do svého pokoje. Kromě příležitostí 

k učení a sociálnímu kontaktu respondenti na zařízení kladně hodnotili 

společné rituály, např. společné jídlo, u obyvatelů Riverstownu společné 

bohoslužby. 

Obyvatelé obou dvou domů Riverstownu a Villy se vyjádřili ke všem 

oblastem tvořícím kvalitu života, většinou formou hodnocení nebo 

ilustracemi konkrétních zážitků. Z toho vyplývá, že jejich současné 

způsoby života naplňují všechny oblasti definující kvalitní život. Třebaže 

se domnívám, že všichni respondenti vnímají svůj život jako šťastný a 

spokojený, nemohu to z analýzy odpovědí nijak dokázat, neboť v mnoha 

oblastech respondenti popisovali situace, se kterými spokojeni nejsou a 

které je trápí. 

Přestože z výpovědí respondentů mohu usuzovat na možné specifické 

rysy komunitních zařízení, jakými jsou především možnost získávání 

nových dovedností v oblasti péče o domácnost a soužití s druhými lidmi, 
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k definitivnímu potvrzení takových závěrů by byl potřeba další výzkum 

srovnávající kvalitu života obyvatel komunitních zařízení s kvalitou 

života obyvatel jiného typu rezidentního zařízení. 

Na otázku, kterou jsem si položila na začátku výzkumu, zda s sebou život 

v komunitním zařízení nese specifické rysy, které ovlivňují kvalitu života 

svých obyvatel, mohu pouze odpovědět v tom smyslu, že život 

v komunitních zařízeních dává možnosti naplnění všech oblastí, které 

jsou s kvalitou života spjaty. 

12.2 Diskuze použitých metod 

Omezeními plynoucími ze zvolených výzkumných nástrojů jsem se již 

zabývala v kapitole „Diskuze zvolených metod a nástrojů". V průběhu 

realizace celého výzkumu jsem se však uchýlila k několika modifikacím. 

U dvou obyvatel Riverstownu jsem se při realizaci rozhovorů nedržela 

připravených otázek k rozhovoru a spíše jsem je nechala vyprávět o jejich 

vlastních tématech týkajících se života v komunitě a ty jsem poté dalšími 

otázkami rozvíjela. Ktéto modifikaci jsem se uchýlila vzhledem 

k charakterům jejich postižení, jak jsem to již zmínila v kapitole 

„Prostředí při realizaci rozhovorů". Celkově se ale použitý nástroj 

rozhovoru pomocí návodu u této skupiny respondentů osvědčil. 

Domnívám se však ve shodě s Pelikánem, že jde o metodu mající svá 

úskalí, se kterými se výzkumník musí vyrovnat (Pelikán, 1998, s. 119). 

Vzhledem ke zjištěným datům naplňujícím všechny předem dané oblasti, 

kterými jsem se chtěla v rozhovorech zabývat, mohu usoudit, že jsem při 

realizaci rozhovorů mezi mnou a respondentem vytvořila atmosféru 

důvěry a otevřenosti, která je důležitá pro validitu výpovědí respondenta 

(Pelikán, 1998, s. 119). Při realizaci rozhovorů v Riverstownu jsem však 

čerpala již ze svých předchozích pobytů a zkušeností s jeho obyvateli a 

domnívám se, že tento fakt zasahoval do obsahu rozhovorů i do míry 

sdílení informací. Je otázkou, jak by výpovědi obyvatel vypadaly, kdyby 

rozhovory vedla pro ně neznámá osoba. 

Etické otázky související s celým výzkumem jsem zohlednila nejen 

získáním informovaného souhlasu všech respondentů, ale také zajištěním 
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kontroly nad jejich výpověďmi prostřednictvím společného čtení 

přepsaných rozhovorů. Všichni respondenti tak měli možnost své 

výpovědi znovu prodiskutovat a případně je změnit. Pouze ve dvou 

případech se po přečtení rozhodli nezveřejňovat určité informace a já 

jsem se jejich přáním řídila. 

Při analýze dat jsem nepostupovala způsobem, jaký jsem si zpočátku 

definovala. Důvody a modifikace analytického zpracování dat uvádím 

v kapitole „Popis strategie analýzy dat". Před vlastní analýzu jsem 

zařadila krátké představení jednotlivých účastníků výzkumu, aby čtenáři 

mohli disponovat základními informacemi a orientovat se v celé analýze, 

protože plné znění rozhovorů ve své práci neuvádím. 

Na závěr této kapitoly chci znovu zmínit fakt, kterým jsem se zabývala již 

před realizací celého výzkumu v kapitole„Diskuze zvolených metod a 

nástrojů". Celý výzkum je nesen ve velmi subjektivním duchu nejen 

vzhledem k použitým metodám a analýze odpovědí, ale také vzhledem 

k prostředí, ve kterém jsem rozhovory realizovala, především 

v Riverstownu. Tato subjektivita může zásadně ovlivňovat validitu 

získaných výsledků. Nechci však fakt obeznámenosti s prostředím a 

respondenty uvádět jako omezení výzkumu, spíše se domnívám, že 

k zvýšení validity by přispěla existence výzkumného týmu, případně 

dalšího výzkumníka, který by z prostředím nebyl tolik obeznámen jako 

já. Náměty týkající se další výzkumné činnosti vyplývající nejen ze 

zvolených metod, ale také z analýzy dat, uvádím v nadcházející kapitole. 
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13 Náměty pro další výzkum 
Jak jsem již uvedla výše, k potvrzení domněnky, že kvalita života 

dospělých lidí s mentálním postižením žijících v zařízeních komunitního 

typu je odlišná od kvality života, kterou těmto lidem přináší pobyt 

v jiném typu rezidenčních služeb, je potřeba dalšího výzkumného bádání. 

Během analýzy získaného materiálu se objevilo několik dalších otázek, 

které nemohu vzhledem k nedostatku relevantních dat adekvátně 

zodpovědět, nicméně se domnívám, že by mohly přinést důležitá zjištění 

nejen do oblasti speciální pedagogiky, ale také do oblasti sociálních 

služeb, především do procesu deinstitucionalizace. 

Jednou z takových otázek je vnímání rozdílů v pojetí práce u lidí 

s mentálním postižením mezi pracovním místem na otevřeném trhu práce 

a pracovním místem, které vytváří samo zařízení pobytových služeb, tj. 

práci v zařízení samotném a její možné dopady na kvalitu života lidí 

s mentálním postižením. 

Široké pole pro další výzkumy se otevírá v tématu partnerské vztahy lidí 

s mentálním postižením. Například v otázce, zda a jakým způsobem tato 

specifická skupina vnímá omezené možnosti výběru partnerů, ale také jak 

možné problémy v partnerském soužití ovlivňují jejich spokojenost se 

vztahem. 

Námětem pro další výzkumnou činnost je i otázka percepce ztráty 

kontroly mezi obyvateli různých typů pobytových zařízení. Ze získaných 

dat jsem totiž nemohla anticipovat míru ztráty kontroly nad svým životem 

u obyvatel komunitních zařízení, neboť chybí referenční skupina žijící 

v jiném typu zařízení. Z otázkou ztráty kontroly souvisí i otázka rozdělení 

moci. Na rozdíl od idejí komunitních zařízení jsem došla k závěru, že je 

zde určitá dělba moci a vztahy mezi členy komunity nejsou rovnocenné. 

Zůstává však otevřená otázka, zda je tato dělba moci hodnocena členy 

komunity jako negativní či z d a j e charakteristickým rysem vyplývajícím 

např. ze způsobu organizace chodu života v komunitě apod. 

Druhou otázkou spojenou s omezeními danými zvolenými výzkumnými 

metodami a nástroji je počet respondentů účastnících se výzkumu. Jistě 
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by bylo zajímavé při plošném šetření, např. formou dotazníků, u 

dospělých lidí s mentálním postižením žijících v různých typech 

pobytových zařízení zjistit, jakým způsobem vnímají vlastní kvalitu 

života. Tyto výsledky by mohly být cenné především pro státní politiku a 

transformaci sociálních služeb. 
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14 Závěr 
V diplomové práci jsem se věnovala tématu kvality života dospělých lidí 

s mentálním postižením ve dvou typech komunitních zařízení, z nichž 

jedno je situováno v Severním Irsku a druhé v České republice. 

Výzkumnou otázkou, kterou jsem si na začátku výzkumu položila, bylo, 

jak obyvatelé zařízení vnímají a hodnotí vlastní kvalitu života a zda 

existují specifické rysy komunitních zařízení, které ovlivňují kvalitu 

života jejich obyvatel. 

V přípravné části výzkumu jsem se proto zabývala analýzou odborné 

literatury související s touto tematikou. Především se jednalo o percepci 

konceptu kvality života spolu s výčtem oblastí, který tento koncept 

obsahuje, a také o zmapování výzkumných nástrojů používaných při 

jejím měření v dostupné literatuře. Dále jsem se potom zabývala 

publikacemi věnujícími se problematice dospělých osob s mentálním 

postižením, percepci komunitních zařízení poskytujících služby lidem 

s postižením a v neposlední řadě i zmapováním existence dosavadních 

výzkumů na téma kvality života dospělých osob s mentálním postižením. 

Realizaci celého výzkumu jsem provedla pomocí nástrojů kvalitativní 

metodologie, rozhovoru pomocí návodu a pozorování. Při přípravě otázek 

k rozhovoru jsem vycházela z analýzy dostupných nástrojů měřících 

kvalitu života. Sebraná data proto přímo souvisí s koncepcí kvality života, 

jak je pojímána v odborné literatuře. Při volbě zvolených metod a 

nástrojů jsem zohlednila také jejich nedostatky, které mají vliv na celková 

výzkumná zjištění. 

Při reálizaci rozhovorů jsem pozornost věnovala i etické otázce celého 

výzkumu. Od všech respondentů jsem zajistila informovaný souhlas a 

také jsem jim poskytla možnost kontroly jejich vlastních výpovědí. 

V celém výzkumu tak pracuji s daty, které mi respondenti dobrovolně 

poskytli. 

Získané rozhovory jsem převedla do textové podoby a analyzovala je 

metodou segmentace na jednotlivé kategorie. Tyto kategorie se odlišují 

od vstupních kategorií, které jsem získala pomocí analýzy dostupných 
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nástrojů k měření kvality života a které jsem použila při konstrukci otázek 

k rozhovorům. Vznik nových kategorií reflektuje význam jednotlivých 

oblastí ve výpovědích a zjištěné vztahy mezi nimi. Těmito kategoriemi 

jsou: „Já sám o sobě", „Seberealizace", „Bezpečí a intimita", „Kontrola 

nad vlastním životem" a „Já s druhými". V analýze materiálu jsem 

opodstatnění použití těchto kategorií zdůvodnila odbornou literaturou. 

Analýzu dat jsem provedla metodou srovnávání výpovědí účastníků 

k jednotlivým oblastem, hledala jsem především společné a odlišné rysy 

pojetí dané oblasti u každého respondenta. Nálezy jsem vždy podložila 

výseky z jednotlivých rozhovorů, aby byla zajištěna transparentnost. 

Závěry z analýzy rozhovorů jsem následně diskutovala se zjištěními 

v odborné literatuře a výzkumnou otázkou. Diskuzi jsem také podrobila 

použití zvolené metody. Z diskuze vyplynulo mnoho námětů pro další 

výzkum v této oblasti a to nejen při reflexi výsledků, ale i zvolených 

výzkumných nástrojů a metod. 

Odpověď na výzkumnou otázku, kterou jsem si na začátku své práce 

položila a v průběhu výzkumné práce upravila, se mi nepodařilo zcela 

nalézt. Došla jsem k zjištění, že život dospělých lidí s mentálním 

postižením v komunitních zařízeních naplňuje všechny oblasti, které 

obsahuje koncept kvality života, jak je pojímán v odborné literatuře. 

Přínos celé výzkumné práce však vidím především v otevření mnoha 

témat a otázek spojených s problematikou života dospělých lidí 

s mentálním postižením, jak ji oni sami reflektují a hodnotí, a možností 

dalších výzkumů na tomto poli. Tyto závěry jsou v souladu s principy 

normalizace a mezinárodního postoje k problematice lidí s mentálním 

postižením, který považuje za nejdůležitější právě oblast výpovědí 

samotných jedinců s mentálním postižením.25 Tento trend přístupu 

společnosti by se dal z historického hlediska popsat jako krok od pojetí 

života lidí s mentálním postižením mezi nepostiženými k životu lidí 

25 25 W H O Initiative Steering Group, Budapest, 18 February 2009 Growing up with 
intellectual disabilities in Europe: Key issues in the journey to inclusion. Dostupný na 
Internetu [cit. 1. dubna 2009] <http://www.commiinitv-
I i v i 11 a. i n fo/d o c u m e n t s/ WIIO F.CCL 180209.doc> 
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s mentálním postižením spolu s lidmi bez postižení (Kvapilík, Černá, 

1990. s. 19). 

• 

*y 

r • 
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Přílohy 

Otázky k rozhovoru - lehký stupeň mentálního postižení 
1 .každodenní aktivity 
bydlení 
informační otázky: otázky zjišťující postoje, hodnocení, preference: 
Řekneš mi,, kde a jak bydlíš? 
Kde nyní (teď) bydlíš? 
Máš vlastní pokoj? 
Jak tvůj pokoj vypadá? 
Jaké vlastní věci máš v pokoj i? 

Bydlíš ještě s někým? 

Můžeš si pozvat do pokoje návštěvu? 
(Ze zařízení nebo i z venku?) 
Zamykáš si svůj pokoj? 
Může do něj kdokoliv přijít? 
Můžeš v zařízení chodit, kam chceš? 

Když chceš j í t ven, třeba na procházku: 
Musíš o tom někomu říct? Komu? 
Můžeš jít sám? Kam ano a kam ne? 

otázky zjišťující postoj ke změně: 

Jak moc se ti bydlení líbí? Jsi s tím spokojený? 
Jak se ti tvůj pokoj líbí? Vybral sis ho sám? 
Líbí se ti, j ak je tvůj pokoj zařízený? 
Můžeš mít v pokoji, co chceš? 
Třeba různé plakáty, i když se nebudou líbit asistentům? 
Jak spolu vycházíte? Jste kamarády? 
Vybral sis svého spolubydlícího? 
Musí o tom vědět asistent? 
(Pokud ano, dokázal bys říct, proč je to důležité?) 
Chodí někdo do tvého pokoje, když tam nejsi? 
(jsi s tím spokojený? Líbí se ti to nebo ne?) 
Je tu nějaká místnost, kam nemáš přístup? 
(Pokud ano, dokážeš říct proč? Přijde ti to důležité?) 

Měl bys chodit sám bez dovolení? 
Vadí to to, jak je to zařízené? (Víš, proč to tak asi j e? ) 

Chtěl bys bydlet někde j inde? Proč? 
Chtěl bys mít j iný pokoj? Proč? 
Kdybys mohl svůj pokoj zařídit j inak, udělal bys to?Jak? 

Chtěl bys mít v pokoji i j iné věci? Zkus dát příklad? Jaké? 

Líbí se ti bydlet s někým, nebo bys raději měl pokoj sám pro sebe? 
Kdybys chtěl, můžeš spolubydlícího změnit? 

Měl bys mít možnost chodit kamkoliv? 

Chtěl bys, aby to bylo j inak? 

rytmus dne, týdne, roku 
Řekneš mi, jak vypadá tvůj normální den? 
Kdy ráno vstáváš? 
Kde a s kým snídáš? 
Co obvykle děláš dopoledne? 

Chce se ti ráno vstávat? Vstáváš někdy později? 
Děláš si snídani sám? Snídáš sám nebo s někým? 
Chodíš do práce? Nebo do dílny? Líbí se ti to? 

Kdybys mohl, v kolik bys ráno vstával? 
Kdybys mohl, jak by vypadala tvoje snídaně? 
Chtěl bys něco změnit? 

Kdybys někomu řekl, můžeš své dopolední zaměstnání změnit? 



S kým a kde obědváš? 
Co obvykle děláš odpoledne? 

Vaří dobře? Líbí se ti místo, kam chodíš na obědy? 
Chodíš do práce? Nebo do dílny? Líbí se ti to? 

S kým a kde večeříš? Večeříš doma nebo v práci? Vaříš si sám? 
Co obvykle děláš večer? Pracuješ nebo máš čas dělat, co tě bav í? 
Kdy chodíš spát? Je to pozdě nebo brzo? Můžeš si vybrat , kdy pů jdeš spát? 
Co obvykle děláš o víkendu? Jak se ti líbí tvůj víkend? 
Liší se víkend od běžného dne? V čem? Např íklad. . . 
Jezdíš k někomu na návštěvu nebo někdo za tebou? Kdo? Jak často? (jednou za týden, 14 dní, měsíc) 
Jezdíš někam na prázdniny? Můžeš si vybrat, kam pojedeš? A s kým? 
S kým obvykle trávíš Vánoce? Líbí se ti to? 
Jsou ješ tě nějaké důležité události během roku, na které se těšíš? 

Chtěl bys obědvat j inde? Nebo s někým j iným? Šlo by to? 
Chtěl bys něco změnit? 

Kdybys někomu řekl. můžeš své odpolední zaměstnání změnit? 

Kdybys mohl, jak by vypadala tvoje večeře? 
Co bys nejraději dělal večer? 

Kdybys mohl. co bys změnil? 

Kdybys mohl, j a k by návštěvy vypadaly? 
Kdybys mohl, j a k by tvé prázdniny vypadaly? 
Kdybys mohl, změnil bys to, j ak? 

volný čas, koníčky a zájmy 
Máš nějaký' čas sám pro sebe? Jak tento čas trávíš? Co děláš? 
Kdy máš volno pro sebe? Máš dost volného času? 

Nudíš se někdy? Nevíš, o máš dělat? 
Trávíš své volno sám nebo s ostatními (kamarády)? 
Můžeš si vybrat, když chceš být sám a kdy s ostatními? Můžeš říct, že někam třeba nechceš je t a nebudeš tam muset? 
Co nejraději děláš, když máš volno? 
Máš nějaké koníčky? Baví tě, co děláš ve svém volnu? N e b o bys raději dělal něco j iného? 
Kdy odpočíváš? 
Potřebuješ si během dne odpočinout? 
Jak to děláš? Můžeš se rozhodnout, kdy budeš odpočívat? Musí o tom někdo vědět? 

péče o domácnost a hygiena 
Popíšeš mi, jak to v zařízení funguje? Kdo se stará o úklid? Kdo vaří? 
Kdo se stará o úklid? 
(tvého pokoje, společných prostor místa, kde bydlíš) 



Uklízíš si sám nebo ti někdo pomáhá? 
Kdo ti vaří? Vaříš si sám? 
Můžeš říct, když máš na něco chuť a uvařit si to nebo ti to někdo uvaří? 
Můžeš si vzít j íd lo a pití kdy chceš? Musíš se někoho ptát? 
Můžeš si koupit vlastní j íd lo a pití? 
Staráš se o svou hygienu sám nebo ti někdo pomáhá? 
(Např. pomáhá ti čistit zuby, koupat se. mýt vlasy? ) Pokud ano, kdo to dělá? Líbí se ti to? Zvládnul bys to sám? 

(Proč si myslíš, že ti s tím někdo pomáhá?) 

zaměstnání 
Řekneš mi, jaké zaměstnání vykonáváš? Pokud nechodíš do zaměstnání, jaké máš v zařízení povinnosti, co máš na starosti? 
Chodíš do práce? Jsi spokojený se svou prací? Baví tě? Chtěl bys dělat něco j iného? 
Co je náplní tvé práce? Co v práci děláš? Myslíš si, že tvé úkoly j sou důležité? Myslíš si, že je děláš dobře? 
Dostáváš za svou práci plat? Jsi se svým platem spokojený? 
Jak se tam dopravuješ? 
Pokud nechodíš do práce, co děláš? Jsi s tím spokojený? Chtěl bys dělat něco j iného? 
Chodíš do dílny? Máš nějaké povinnosti, které musíš každý den plnit? 

2. sociální oblast 
rodiče a rodinní příslušníci 
Řekl bys mi něco o své rodině? Zda máš rodiče, sourozence, babičky nebo dědečky a jak spolu vycházíte? 
Máš rodiče? 
Jak často se stýkáte? Jak spolu vycházíte? Jezdíte se navštěvovat, voláte si? Chtěl bys bydlet s nimi? 
Máš sourozence? Jak spolu vycházíte? Jezdíte se navštěvovat, voláte si? 
Máš širší rodinné příslušníky - babičky, dědečky , tety, strýčky? Jak spolu vycházíte? Jezdíte se navštěvovat, voláte si? 

přátelé, kamarádi, partneři 
Řekl bys mi něco o svých kamarádech? 
Máš nějaké kamarády, přátele? 
V místě, kde nyní bydlíš? Máte se rádi? Dokázal bys říct, proč spolu kamarádíte? 



Nebo i mimo? (např., že spolu jezdí te na výlety, pracujete spolu, hrajete hry apod.) 
(Jezdíte se navštěvovat, voláte si?) 
Máš dost kamarádů? " Přál by sis j ich mít víc? (nebo míň) 
Cítíš se občas osamělý? Je důležité být někdy sám? Řekl bys mi. proč? 

Jsi zamilovaný/máš přítele, přítelkyni? Máte se rádi? Jsi se vztahem spokojený? Plánujete společnou budoucnost? 

pracovníci organizace 
Řekneš mi o zařízeni, kde bydlíš?A o lidech, kteří zde pracují? 
Víš, jak se nazývá organizace, která ti poskytuje služby? 
Víš, co to j sou ty služby? 
Jak se o tebe stará? Jsi s t ím spokojený? 
Jací j sou tu asistenti? Jsou tvými kamarády? Pomáhaj í ti tak, j a k bys potřeboval? 

Máš nějaké oblíbené? Dokázal bys říct. proč? 
A nějaké, které nemáš rád? Dokázal bys říct, proč? 

Můžeš někomu říct, když se ti něco nelíbí? Změní se to potom? Snaží se, abys byl spokojený? 
finanční situace 
Můžeš mi říct, zda máš nějaké vlastní peníze? Vyděláš šije v práci nebo dostáváš kapesné? 
Dostáváš nějaké peníze - podporu, plat? 
Co s penězi děláš? 
Máš je u sebe nebo se o ně někdo stará? 
Dostáváš kapesné? 
Co můžeš se svými penězi dělat? Můžeš si koupit, o chceš? 
Co si obvykle za své peníze kupuješ? Máš peněz hodně nebo málo? 

Potřebuješ víc peněz? Je to pro tebe důležité mít víc peněz? 

3. zdravotní stav 
momentální zdraví 

Cítíš se být momentálně zdravý, fit? 



fyzické zdraví 
Řekl bys mi říci něco o svém zdraví? Jestli jsi často nemocný a jak? 
Máš teď nějaké problémy se zdravím? 
(třeba máš rýmu, kašel nebo nemůžeš spát, často tě bolí hlava nebo žaludek?) 
Máš tyto potíže dlouhodobě? Nemůžeš kvůli tomu dělat něco, co bys rád? 
Když se zamyslíš nad celým svým životem, řekl bys, že js i spíš zdravý nebo spíš nemocný? 

Jsi s tím spokojený? Mohl bys pro své zdraví něco dělat? Ty nebo ostatní? 

psychické zdraví 
Řekl bys mi, jak se nejčastěji cítíš? Zda jsi spíš smutný nebo veselý? Jestli se někdy rozčílíš? 

Jsi spíš smutný nebo veselý? Řekl bys mi, proč? 
Víš, co znamená být náladový? Jsi někdy náladový? 
(Třeba že se j ednu chvíli směješ a potom začneš plakat a vlastně nevíš proč?) 

Je ti často smutno? (každý den, týden, jednou do měsíce, nikdy) 
Kdy ti bývá smutno? Co potom děláš? 
Máš někdy den, kdybys zůstal nejraději v posteli a nikam nešel? Co potom uděláš? 

Jsi někdy na někoho hodně naštvaný? Co se musí stát, aby tě někdo naštval? 
(vzpomeň si třeba, kdo tě v poslední době naštval a proč - řekl bys mi něco o tom?) 

medikace 
Řekl bys mi, zda bereš nějaké léky? Řekl bys mi, proč ty léky bereš? 
Bereš nějaké léky? 
Pokud ano, dokázal bys říct, proč? Pomáhají ti? 

Nemůžeš kvůli lékům dělat něco, co bys rád? (třeba chodit plavat, pít a lkohol . . . ) 

návštěvy doktorů 
Řekneš mi, jak to vypadá, když jsi nemocný? Komu řekneš, že ti není dobře, k jakému doktorovi jdeš, zda tam jde s tebou asistent? 
K o m u řekneš, když ti není dobře? Můžeš vždycky někomu říct, když ti není dobře? 
Co se potom stane? 
Chodíš k doktorovi? Pravidelně na prohlídky nebo jen když jsi nemocný? 
Sám nebo s někým? (třeba s asistentem)? 



4. vnitřní reaktivita 
vzdělání a učení se 
Řekneš mi, kam jsi chodil do školy? Jaké máš vzdělání? A co si o škole myslíš - bavila tě, byla pro tebe důležitá? 
Jaké máš vzdělání? Kam si chodil do školy? Bavila tě škola? Kdybys mohl, chodil bys ješ tě do školy? 
Co tě ve škole naučili? Využi ješ něco z toho ve svém životě? 
Učíš se pořád novým věcem? Baví tě se učit novým věcem? 
Když js i nastoupil do zařízení, co ses musel naučit? Je pro tebe důležité, co ses naučil? 

Čemu ses naučil v posledním měsíci? Chtěl by ses učit dál? Čemu? Co bys chtěl umět? 

spokojenost 
Jsi spokojený se svým životem? S tím, co děláš? I třeba s tím, jak vypadáš? 
Jsi spokojený s tím, j ak vypadáš? Chtěl bys vypadat j inak? 
Líbíš se sám sobě? (třeba tvoje výška, váha, barva v lasů . . . ) 
Je to pro tebe důležité? Kdybys vypadal j inak, mohl bys být spokojenější? 
Jsi spokojený s tím, j ak nyní ži ješ? Chtěl bys něco změnit? 

Můžeš proto něco udělat? Když budeš chtít, můžeš něco ve svém životě změnit? 
Jak moc tě těší život? Je to legrace a radost nebo spíš pořádná dřina? 
(např. vždycky když se ráno probudím, tak se těším na nový den X vůbec se mi nechce nic dělat, nebaví mě žít.) 

Kdybych ti dala na výběr z odpovědí , j akou bys zvolil? O: vůbec ne - trochu - středně - hodně - maximálně 
pocit bezpečí 
Řekneš mi, zda se cítíš ve svém životě v bezpečí?Myslíš si, že by ti někdo chtěl ublížit? 

Cítíš se ve svém životě v bezpečí? 
Chce ti někdo chce ublížit? 

Bojíš se něčeho? 
Máš někoho, komu můžeš své obavy sdělit? 

Máš kontrolu nad svým životem? (že se můžeš sám rozhodnout, co budeš dělat, j aké věci si vezmeš na sebe apod.) 
Respektuj í ostatní tvé rozhodnutí? Nebo tu j sou nějaké limity/pravidla? Jaká? 

Jsou užitečná nebo ne? A pro tebe? Souhlasíš s nimi? Měly by se nějak změnit? 



sebehodnocení a sebeobraz 
Jak by ses popsal? Nemyslím tím, jak jsi velký nebo jakou máš barvu vlasů. Spíš, jestli jsi společenský- (máš rád společnost lidí) nebo uzavřený (neříkáš nikomu o svých 
problémech) nebo třeba statečný, spolehlivý (vždy dodržíš, co jsi slíbil, chodíš včas, plníš své povinnosti např. v práci). 
Máš se rád? 
Je něco, co na sobě máš rád, čeho si vážíš? A naopak něco, co bys změnil? 
(zkus vymyslet alespoň jednu věc třeba, že hezky maluješ, dobře vaříš nebo že dokážeš pomoci kamarádovi) 
Jak by ses popsal? Co se ti na sobě nelíbí? 
Jsi dobrý člověk? Jsi spokojený s tím, co děláš? 

Můžeš být na sebe pyšný? 

víra, životní filozofie, hodnoty 
Pomalu každý člověk něčemu věří. Nejčastěji věří v Boha. Přemýšlel jsi někdy o tom? Věříš v něco? Řekl bys mi něco o své víře? 
Věříš v Boha? 
Pokud ano, dokázal bys říct, proč? 
(třeba, že tví rodiče věří v Boha, že chodíš do kostela s přáteli, že ti Bůh pomáhá, že se necítíš sám) 
Věříš v něco j iného? 
(třeba v reinkarnaci, v sílu přírody, v duchy, v to, že má člověk duši, že smrtí život nekončí?) 
Pomáhá ti víra? Je dobré v něco věřit? 

Jsi spokojený s tím, v co věříš? 
Jsi svobodný člověk? 
Má tvůj život smysl? 
( = že je důležité, že tu jsi , že něco dokážeš, že tu jsi pro své rodiče, kamarády) 
Řekl bys mi, co je pro tebe ve tvém životě nejdůležitější? 
Bez čeho bys nikdy nemohl být? 
Zkus si sám sebe představit za dvacet let nebo až budeš starý? Co bys mohl dělat? Jak by tvůj život vypadal? Budeš s tím spokojený? 



Otázky k rozhovoru - střední stupeň mentálního postižení 
Protože u některých kl ientů s těžším stupněm mentálního postižení může nastat v rozhovoru situace, kdy nebudou schopni souvislé výpovědi na dané téma, připravila j s e m 
k jednot l ivým okruhům rozhovoru vybrané otázky s variantami odpovědí typu škály. Tyto varianty odpovědí bude mít klient během rozhovoru před sebou j a k o vizuální 
pomůcku, aby se mohl rozhodnout . Pomůcka — tvar tabulky (přiložena na konci). 

1 .každodenní aktivity 
bydlení 
informační otázky otázky zjišťující postoje, hodnocení, preference: otázky zjišťující postoj ke změně: 
škála odpovědí: ano/ne 
Víš, kde bydlíš? 
Máš vlastní pokoj? 

Bydlíš ješ tě s někým? 

Můžeš si pozvat do pokoje návštěvu? 
Zamykáš si svůj pokoj? 
Může do něj kdokoliv přij í t? 
Můžeš v zařízení chodit, kam chceš? 

škála odpovědí: hodně - ano - nevím - moc ne 
Líbí se ti, kde bydlíš? Jsi s tím spokojený? 
Jak se ti tvůj pokoj líbí? Vybral sis ho sám? 
Líbí se ti, j ak je tvůj pokoj zařízený? 
Můžeš mít v pokoji , co chceš? 

Jste kamarády? 
Vybral sis svého spolubydlícího? 
Musí o tom vědět asistent? 
Chodí někdo do tvého pokoje , když tam nejs i? 
Vadí ti, že tam může kdykoliv někdo přijít? 
Je tu nějaká místnost, kam nemáš přístup? 

ne (pokud není uvedeno jinak) 
Chtěl bys bydlet někde j inde? 
Chtěl bys mít j iný pokoj? 
Kdybys mohl svůj pokoj zařídit jinak, udělal bys to? 
Chtěl bys mít v pokoji i j i né věci? 
Třeba různé plakáty, i když se nebudou líbit asistentům? 
Měl bys raději pokoj sám pro sebe? 
Kdybys chtěl, můžeš spolubydlícího změni t? 

Měl bys mít možnost chodit kamkoliv? 

Když chceš j í t ven, třeba na procházku: 
Musíš o tom někomu říct? 
Můžeš j í t sám? 

Měl bys chodit sám bez dovolení? 
Vadí to to, j a k je to zařízené? 

Chtěl bys, aby to bylo j inak? 

rytmus dne, týdne, roku 

Děláš si snídani sám? 
Snídáš sám? S někým? 

Chce se ti ráno vstávat? Vstáváš někdy pozděj i? Kdybys mohl, vstával by j s i později (x dř ív)? 

Chtěl bys něco na snídani změni t? Třeba j íst(pít) něco j iného? 



Dopoledne chodíš do práce? N e b o do dílny? Líbí se ti to? 

Obědváš sám? S někým? 
Vaří dobře? Líbí se ti místo, kam chodíš na obědy? 
Odpoledne chodíš do práce? Nebo do dílny? Líbí se ti to? 

Chtěl bys na tom něco změnit? 
Kdybys někomu řekl, můžeš své dopolední zaměstnání změnit? 

Chtěl bys obědvat j inde? Nebo s někým j iným? Šlo by to? 
Chtěl bys něco změnit? 

Kdybys někomu řekl, můžeš své odpolední zaměstnání změnit? 

Večeříš doma? Nebo v práci? 
Večeříš sám? S někým? 
Vaříš si sám? Jsi spokojený s tím, j ak vypadají tvoje večeře? Chtěl bys je mít j inak? (jiné j ídlo, s j inými lidmi, sám) 
Večer máš čas dělat to, co tě baví? 

Nebo máš večer ještě nějakou práci/ povinnosti? Jsi s tím spokojený? Kdybys mohl, změnil bys své večerní povinnosti? 

Chodíš spát v danou dobu? Je to pozdě? Nebo brzo? Můžeš si vybrat, kdy půjdeš spát? 
Liší se víkend od běžného dne? Jak se ti líbí tvůj víkend? Kdybys mohl, změnil bys něco? 
Jezdíš k někomu na návštěvu? Nebo někdo za tebou? Kdo? (výběr: rodiče, sourozenci, kamarádi, příbuzní) 

Jak často? (výběr: jednou za týden, 14 dni, měsíc) Chtěl bys mít návštěvy častěji? 
Jezdíš někam na prázdniny? Můžeš si vybrat, kam pojedeš? A s kým? Chtěl bys na svých prázdninách něco změnit? 
S kým obvykle trávíš Vánoce? Líbí se ti to? Kdybys mohl, změnil bys to? 
Jsou ještě nějaké důležité události během roku, na které se těšíš? 

volný čas, koníčky a zájmy 
Máš dost volného času? 
Nudíš se někdy? Nevíš, o máš dělat? 

Trávíš své volno sám? Nebo s ostatními (kamarády)? 
Můžeš si vybrat, když chceš být sám a kdy s ostatními? Můžeš říct, že někam třeba nechceš je t a nebudeš tam muset? 
Co nejraději děláš, když máš volno? 
Máš nějaké koníčky? Baví tě. co děláš ve svém volnu? Nebo bys raději dělal něco j iného? 
Potřebuješ si během dne odpočinout? 

Můžeš se rozhodnout, kdy budeš odpočívat? Musí o tom někdo vědět? 



péče o domácnost a hygiena 
Uklízíš si sám? 
Pomáhá ti někdo? (asistent, druzí klienti) 
Vař í š si sám? 
Vaří ti někdo? (asistent, druzí klienti) 
Můžeš říct, když máš na něco chuť a uvařit si to? N e b o ti to někdo uvaří? 
Můžeš si vzít j íd lo a pití kdy chceš? Musíš se někoho ptát? 
Můžeš si koupit vlastní j íd lo a pití? 
Staráš se o svou hygienu sám? Pomáhá ti někdo? 

(Např. pomáhá ti čistit zuby, koupat se, mýt vlasy? ) Pokud ano, dělá to asistent? Líbí se ti to? 

zaměstnání 
Chodíš do práce? Jsi spokojený se svou prací? Baví tě? 
Mysl íš si, že tvá práce je důležité? Myslíš si, že je děláš dobře? 
Dostáváš za svou práci plat? Jsi se svým platem spokojený? 
Pokud nechodíš do práce, chodíš do dílny? Jsi s tím spokojený? Chtěl bys dělat něco j iného? 
Máš nějaké povinnosti , které musíš každý den plnit? 

2. sociální oblast 
rodiče a rodinní příslušníci 
Máš rodiče? 
Jak často se stýkáte? (výběr: jednou za týden, 14 dní, měsíc) 
Jezdíte se navštěvovat, voláte si? Chtěl bys bydlet s nimi? 
Máš sourozence? 
Jezdíte se navštěvovat, voláte si? (výběr: jednou za týden, 14 dní, měsíc) 

Máš širší rodinné příslušníky - babičky, dědečky , tety, strýčky? 
Jezdíte se navštěvovat, voláte si? (výběr: jednou za týden, 14 dní, měsíc) 



Zvládnul bys to sám? 

Chtěl bys dělat něco j iného? 



přátelé, kamarádi, partneři 
Máš nějaké kamarády, přátele? 
V místě, kde nyní bydlíš? 
Nebo i mimo? 
(Jezdíte se navštěvovat, voláte si?) 
Máš dost kamarádů? 
Cítíš se občas osamělý? 
Jsi zamilovaný/máš přítele, přítelkyni? 

Máte se rádi? 
(např., že spolu jezdí te na výlety, pracujete spolu, hrajete hry apod.) 

Je důležité být někdy sám? 
Máte se rádi? Jsi se vztahem spokojený? 

Přál by sis j ich mít víc? (nebo míň) 

Plánujete společnou budoucnost? 

pracovnici organizace 
Víš, jak se nazývá organizace, která ti poskytuje služby? 
Víš, co to jsou ty služby? 

Jsi spokojený s tím, organizace dělá? 
Jsou asistenti tvými kamarády? Pomáhaj í ti tak, j ak bys potřeboval? 

Máš nějaké oblíbené? 
A nějaké, které nemáš rád? 

Můžeš někomu říct, když se ti něco nelíbí? Změní se to potom? Snaží se, abys byl spokojený? 

finanční situace 
Dostáváš nějaké peníze - podporu, plat? 
Máš je u sebe nebo se o ně někdo stará? 
Dostáváš kapesné? Můžeš si koupit, o chceš? 

Máš peněz hodně nebo málo? 
Potřebuješ víc peněz? Je to pro tebe důležité mít víc peněz? 

3. zdravotní stav 
momentální zdraví 

Cítíš se být momentálně zdravý, fit? 



fyzické zdraví 
Máš teď nějaké problémy se zdravím? 
(třeba máš rýmu, kašel nebo nemůžeš spát, často tě bolí hlava nebo žaludek?) 
Máš tyto potíže d louhodobě? Nemůžeš kvůli tomu dělat něco, co bys rád? 
Když se zamyslíš nad celým svým životem, řekl bys, že js i spíš zdravý nebo spíš nemocný? 

Jsi s tím spokojený? Mohl bys pro své zdraví něco dělat? Ty nebo ostatní? 

psychické zdraví 
Jsi spíš smutný nebo veselý? 

Víš, co znamená být náladový? Jsi někdy náladový? 
(Třeba že se jednu chvíli směješ a potom začneš plakat a vlastně nevíš proč?) 

Je ti často smutno? (výběr: každý' den, týden, jednou do měsíce, nikdy) 
Kdy ti bývá smutno? Co potom děláš? 
Máš někdy den, kdybys zůstal nejraději v posteli a nikam nešel? (výběr: každý den, tý'den, jednou do měsíce, nikdy) 

Jsi někdy na někoho hodně naštvaný? 
(vzpomeň si třeba, kdo tě v poslední době naštval a proč - řekl bys mi něco o tom?) 

medikace 
Bereš nějaké léky? 
Pokud ano,víš, proč je bereš? Pomáhaj í ti? 

Nemůžeš kvůli lékům dělat něco, co bys rád? (třeba chodit plavat, pít a lkohol . . . ) 

návštěvy doktorů 
Můžeš vždycky někomu říct, když ti není dobře? 
Chodíš k doktorovi? Pravidelně na prohlídky? Jen když jsi nemocný? 
Sám? S někým? (třeba s asistentem) 



5. vnitřní reaktivita 
vzdělání a učení se 
Chodil js i do školy? Bavila tě škola? Kdybys mohl, chodil bys ještě do školy? 
Naučili tě ve škole hodně věcí? 
Učíš se pořád novým věcem? Baví tě se učit novým věcem? 
Když jsi nastoupil do zařízení, musel ses něco naučit? Je pro tebe důležité, co ses naučil? 

Chtěl by ses učit dál? 

spokojenost 
Jsi spokojený s tím, jak vypadáš? Chtěl bys vypadat j inak? 
Líbíš se sám sobě? (třeba tvoje výška, váha, barva vlasů . . . ) 
Je to pro tebe důležité? Kdybys vypadal j inak, mohl bys být spokojenější? 
Jsi spokojený s tím, jak nyní ži ješ? Chtěl bys něco změnit? 

Můžeš proto něco udělat? Když budeš chtít, můžeš něco ve svém životě změnit? 
Jak moc tě těší život? Je to legrace a radost nebo spíš pořádná dřina? 
(např. vždycky když se ráno probudím, tak se těším na nový den X vůbec se mi nechce nic dělat, nebaví mě žít.) 

Kdybych ti dala na výběr z odpovědí, jakou bys zvolil? (výběr: vůbec ne - trochu - středně - hodně - maximálně) 
pocit bezpečí 

Cítíš se ve svém životě v bezpečí? 
Chce ti někdo chce ublížit? 

Bojíš se něčeho? 
Máš někoho, komu můžeš své obavy sdělit? 

Máš kontrolu nad svým životem? (že se můžeš sám rozhodnout, co budeš dělat, j aké věci si vezmeš na sebe apod.) 
Respektují ostatní tvé rozhodnutí? Nebo tu j sou nějaké limity/pravidla? 

Jsou užitečná? Souhlasíš s nimi? Měly by se nějak změnit? 

sebehodnocení a sebeobraz 
Máš se rád? 
Je něco, co na sobě máš rád, čeho si vážíš? A naopak něco, co bys změnil? 
(zkus vymyslet alespoň jednu věc třeba, že hezky maluješ, dobře vaříš nebo že dokážeš pomoci kamarádovi) 



Jsi dobrý člověk? Jsi spokojený s t ím, co děláš? 
Můžeš být na sebe pyšný? 

víra, životní filozofie, hodnoty 
Věříš v Boha? 
Pomáhá ti víra? Je dobré v něco věřit? 

Jsi spokojený s tím, v co věříš? 
Jsi svobodný člověk? 
Má tvůj život smysl? 
( = že je důležité, že tu js i , že něco dokážeš, že tu jsi pro své rodiče, kamarády) 
Zkus si sám sebe představit za dvacet let nebo až budeš starý, j ak by tvůj život vypadal. Budeš s tím spokojený? 





NEVÍM 


