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Abstrakt 

 

V diplomové práci se věnuji genderovým aspektům rehabilitační péče žen a mužů 

s hendikepem, který je fyzického charakteru a k němuž došlo v průběhu jejich života.  

Teoretickými východisky práce jsou především koncepty Feminist Disability Studies, 

z jejichž pohledu specifikuji významy pojmů „postižení“ a „hendikep“ a zasazuji je do 

širších významových rovin medicínského, sociálního a kulturního modelu, na které 

zároveň nahlížím z kritické perspektivy. Zabývám se intersekcí genderu a „postižení“ 

a představuji její možné implikace. V kapitole „Metodologie práce“ vymezuji svou 

výzkumnou pozici a etické aspekty spojené s tématem hendikepu a zároveň v ní 

představuji metodologické postupy, jež byly v práci užity. Po představení Rehabilitačního 

ústavu Kladruby a jeho činnosti se věnuji podobě a průběhu rehabilitační péče a podobě 

konkrétních rehabilitačních metod. Základem empirické části diplomové práce byly 

rozhovory s ženami a muži s hendikepem opakovaně rehabilitovanými v Rehabilitačním 

ústavu Kladruby. Analýza rozhovorů je zaměřena na genderové aspekty vnímání ústavu 

jako instituce a na to, jak se role genderu promítá do rehabilitační péče i života 

s hendikepem.   

 

Klíčová slova: gender,  Disability Studies, Feminist Disability Studies, hendikep, 

intersekcionalita, medicínský diskurs, postižení, rehabilitační péče, Rehabilitační ústav 

Kladruby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In diploma thesis I have focused on gender aspects of rehabilitation care of men and 

women with a physical "handicap" that was not inborn. Theoretical sources of the thesis 

were mainly concepts of the Feminist Disability Studies, whose point of view helped me to 

specify the terms "disablement" and "handicap" and to embed them into broader meaning 

of medicinal, social and cultural models, which I have subjected to critical reading. I was 

especially interested in intersectionality of gender and "disablement" and I introduced its 

possible implications. In the chapter called "Methodology" I determined my research 

position and ethical aspects linked to the topic of handicap; methodological procedures 

used in the thesis were also introduced in this chapter. After introducing Rehabilitation 

Center Kladruby and its function I went on describing the form and course of the 

rehabilitation care as well as concrete rehabilitation methods. The basis of the empirical 

part of the thesis were interviews with disabled men and women who repeatedly underwent 

physiotherapy in the Rehabilitation Center Kladruby. The analyses of the interviews were 

focused on gender aspects of perceiving the center as an institution, as well as on the way 

the role of gender projects to the rehabilitation care and the overall life with handicap.   
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Úvod 

Pokud právě čtete tyto řádky, pak se mi podařilo posunout se od myšlenek, které mě 

několik let provázely, k realizování výzkumu. Podařilo se mi zbavit se obav z toho, zda 

jsem schopná toto bádání uskutečnit a překonala jsem mnohé těžkosti, které vznik 

diplomové práce provázely. Po několika začátcích, přepisech práce a nemalém množství 

korekcí Vám předkládám výsledky svého snažení k posouzení.  

Motivaci pro volbu tohoto tématu jsem získala v roce 2004, kdy jsem poprvé 

navštívila Rehabilitační ústav Kladruby. Ze soukromé návštěvy blízké osoby se velmi brzy 

stala oblast mého zájmu. Studium na Katedře genderových studií mi otevřelo nové obzory, 

jak vnímat situaci lidí s hendikepem, jejich život uvnitř i vně ústavu i jak nahlížet na 

fungování instituce samotné. Pomohlo mi vidět šíři tohoto tématu a poodkrýt, pro mě do té 

doby netušené genderové rozměry „postižení“ a rehabilitační péče.  

Genderové aspekty rehabilitační péče jsou tématem zajímavým ale také dosti 

obsáhlým. Po provedení obecnějšího předvýzkumu se ukázalo, že bude nezbytné oblast 

„postižení“ konkretizovat ještě více než na jeho fyzický charakter. Protože rehabilitační 

péče představuje celý soubor praktik orientujících se na člověka a jeho tělo jako celek, 

rozhodla jsem se zúžit výzkumný problém na takové „postižení“, které jedinec získá 

v průběhu života. Jinými slovy na druh hendikepu, který je tělesný, ale není vrozený. 

Cílem diplomové práce je porozumění genderovým aspektů rehabilitační péče lidí 

s hendikepem. Rehabilitační ústav Kladruby zkoumám jako specifický druh instituce, kam 

se lidé dostávají bezprostředně potom, co prodělají nějakou nemoc, operaci nebo druh 

úrazu a vracejí se do něj v rámci následných rehabilitačních pobytů. Dotazuji se těch, kteří 

prošli opakovanou rehabilitací, a tudíž o ní mohou hovořit s časovým odstupem.  

K pochopení genderových aspektů rehabilitace jsem nepoužila jedinou výzkumnou 

otázku, ale studovala jsem je jako soubor několika hlavních problémů. Klíčové bylo 

porozumění podobě, průběhu a významu rehabilitační péče. Následně jsem se zaměřila na 

podobnosti a odlišnosti v rehabilitační péči žen a mužů. Snažila jsem se pochopit 

fungování mocenských vztahů v rámci ústavu, mezi personálem a klientelou a mezi 

klientkami a klienty samotnými. Zkoumala jsem, jakou roli hraje gender v rehabilitační 

péči a v jakých ohledech se stává důležitým. Proč tomu tak je a jaké to může mít důsledky 

pro život lidí s hendikepem; to byly otázky, jejichž odpovědi jsem hledala ve výpovědích 
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žen a mužů, kteří byli v Kladrubech léčeni a kteří se do ústavu vraceli k opakovaným 

rehabilitačním pobytům. Právě jejich osobní a mnohdy velice intimní výpovědi mi 

poskytly cenné informace o fungování genderu v rehabilitační péči, informace o ústavu 

i jeho významu v životě respondentek a respondentů.  

První kapitolou je úvod do teoretických východisek diplomové práce a specifikace 

pojmů, které se s hendikepem pojí. Klíčovým pojmem je samotný výraz „postižení“, se 

kterým pracuji jako s analytickou kategorií a nahlížím na něj kritickou optikou „Disability 

Studies“ a „Feminist Disability Studies“. Jeho konceptualizaci věnuji samostatnou 

kapitolu, v níž se rovněž zabývám konstruovaností „postižení“ na medicínské, sociální a 

kulturní úrovni. Kapitolu doplňuji o výpovědi respondentek a respondentů, o jejich názor 

na oslovování lidí s hendikepem a o jejich vnímání kvalitativních odlišností užívaných 

výrazů. Navazuji pohledem na to, jak se prolíná diskursivní pojímání „postižení“ a genderu 

a jak se utváří identita člověka s hendikepem. Poslední část teoretického bloku je věnována 

konstruování tělesného „postižení“ a způsobům vizualizace hendikepovaného těla. Skrze 

koncept „povinné tělesné zdatnosti“ se snažím ukázat pojímání těla ve spojitosti 

kritizovanými momenty medicínského i sociální modelu „postižení“.  

Následující kapitola „Metodologie“ se zabývá konkrétním metodologickým 

postupem diplomové práce, vymezením vlastního postoje a vyrovnáváním se s etickými 

aspekty spojenými s výzkumnou částí. Tomu, jakou metodu jsem ke zkoumání volila, jak 

výzkum po metodologické stránce probíhal a jak jsem získávala a pracovala s výzkumným 

materiálem, se věnuje podkapitola „Metodologie práce“. Zabývám se v ní analýzou 

rozhovorů, kódováním počínaje a vyvozováním závěrů konče. V podkapitole „Lokace“ 

ozřejmuji otázku vymezení své vlastní pozice ve výzkumu, kterou považuji v přístupu 

k tomuto tématu za velice důležitou. Nutností citlivého přístupu k ženám a mužům s 

hendikepem, které/ří mi poskytly/i souhlas k rozhovorům, stejně tak jako další etické 

zásady výzkumu reflektuji v podkapitole „Etické zásady výzkumu“.  

Po popisu teoretických východisek diplomové práce, vymezení pojmů spojených 

s „postižením“, metodologie, lokace a etických zásad výzkumu následuje kapitola 

„Rehabilitační ústav Kladruby a rehabilitační péče“. Stručně nastiňuji strukturu a význam 

zdravotnického zařízení a rehabilitační péče. Podrobuji zkoumání pravidla a řády, jimiž se 

zařízení řídí, a povinnosti, které klientky/i i personál ústavu musí dodržovat. Závěr 

kapitoly je vyhrazen vedlejším aktivitám ústavu. Druhá podkapitola „Rehabilitační péče 

a Rehabilitační ústav Kladruby“ je otevřena podmínkami a průběhem přijetí nové/ho 

klientky/a. Zaměřuji se na jednotlivá oddělení ústavu, na konkrétní rehabilitační cvičení, 
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rehabilitační metody a na průběh a význam rehabilitace pro život žen a mužů 

s hendikepem. Věnuji se podobě ucelené rehabilitace, tomu, jakými pravidly se tento 

komplex rehabilitačních cvičení a metod řídí, jak tyto pravidla ovlivňuje personál a jak je 

vnímají lidé, kteří jsou rehabilitováni. Kapitolu uzavírám „opakovanou rehabilitací“ hrající 

v rámci rehabilitační péče zvláštní roli, na jejíž význam se dotazuji v rámci rozhovorů.  

Ve výzkumné části diplomové práce analyzuji rozhovory s ženami a muži, kteří mají 

bezprostřední zkušenost s tělesným „postižením“, používají vozík a prošli rehabilitační 

péčí v Kladrubech. Analyzuji kvalitativní zatížení pojmosloví, které se s postižením pojí. 

Zaměřuji se na to, jakým způsobem respondetky/i nahlížejí sami sebe, konstruují svou 

identitu, jak o hendikepu uvažují i jak vnímání ostatní hendikepované. Zkoumám, jakou 

roli v jejich životech hrála rehabilitace a zda spatřují podobnosti nebo odlišnosti 

v rehabilitaci žen a mužů. Zabývám se tím, zda do rehabilitace vstupovaly aspekty moci, 

jakou měly podobu a jaké nesly dopady. Další oblastí analýzy je konstruování genderu 

v každodenním životě žen a mužů s hendikepem. Zaměřuji se na momenty, kde se gender 

zvýznamňuje a na důležitost, jakou mu konkrétní lidé přikládají.  

Bez nároku na univerzální platnost a s ohledem na kontext a specifika výpovědí 

shrnuji výsledky zkoumání do závěru. Věřím, že diplomová práce přispěje k tomu, že 

rehabilitační péče, se svými neoddělitelnými přesahy do každodenních životů žen a mužů 

s hendikepem, nebude chápána jako genderově neutrální, ale jako oblast, kde gender hraje 

svou roli, i když se na první pohled může zdát, že se jedná o roli vedlejší a ne příliš 

výraznou. Právě v tomto odhalení vidím přínos práce a svým způsobem i její jedinečnost. 



4 

 

Teoretická východiska a vymezení pojmů 

Za neoddělitelnou součást práce považuji nastínění teoretických východisek, ze 

kterých v práci čerpám, a ozřejmění klíčových pojmů. Kapitolu jsem rozčlenila do tří 

tematických částí. V první kapitolou je „Konceptualizace pojmu postižení“. Základnou pro 

výklad pojmů a jejich kontextů nejen na úrovni sémantického významu se mi staly 

„Disability Studies“.1 Tato disciplína řadí různé druh,„postižení“ do politických, sociálních 

a kulturních kontextů a pracuje s nimi podobnými způsoby, jakými jsou teoretizovány 

gender, rasa, třída nebo etnicita (Garland-Thomson, 1997: 257-258).  Následující kapitola 

pojednává o konstruovanosti „postižení“. Pokračuji specifikací pojmů, především pak 

v souvislosti s jejich užíváním v mezinárodních dokumentech. Teoretickou část rozšiřuji 

o pohled na oslovování hendikepovaných a na vnímání výrazů „pacient/ka“ a „klient/ka“, 

na které nahlížím nejen z pohledů teoretických přístupů, ale i optikou respondentek/ů. 

Druhá část pojednává o intersekcionalitě genderu a „postižení“. V ní se blíže věnuji 

feministickým studiím „postižení“ a způsobu, jakým je utvářena identita ženy a muže 

s hendikepem. Poslední podkapitola je zaměřena na konstruování tělesného „postižení“ 

a na způsoby jeho vizualizace v rámci dominantního čtení. O relevantnosti jejího zařazení 

mě přesvědčily odpovědi respondentek/ů reflektující reakce veřejnosti na jejich fyzický 

vzhled i na to, jak jsou hendikepované/í medikalizované/í a prezentované/i. Na tělo 

pohlížím opět z perspektivy studií „postižení“, skrze něž se zabývám i kulturní 

reprezentací „postižení“. Tuto část, stejně jako stručné představení modelu „povinné 

tělesné zdatnosti“ Roberta McRuera závěrem kapitoly, předkládám jako jedno 

z východisek pro empirickou část. Zobrazení člověka s hendikepem i normativní pohled 

společnosti z perspektivy vlastní zkušenosti byly v rozhovorech často zmiňovány.   

1.1 Konceptualizace pojmu „postižení“ 

Zkušenost lidí s hendikepem není jediným způsobem, skrze nějž je možné porozumět 

anebo se přiblížit porozumění problematice „postižení“. Tak jak se proměňuje společenské 

                                                 
1 Označení „Disability Studies“ není do českého jazyka oficiálně překládáno a v odborných textech se 
zpravidla ponechává v originálním znění.  Pro potřeby diplomové práce je označuji doslovným překladem 
jako „studia postižení“ anebo je ponechávám v originále. 
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vnímání hendikepu v čase, tak podle Pfeiffera také narůstá, počet způsobů, jak možné na 

„postižení“ z různých perspektiv nahlížet (2001: 29). Jedním z paradigmat 

konceptualizující „postižení“ je tzv. „medicínský model“, který chápe „postižení“ jako 

individuální a charakteristický rys člověka a prostřednictvím medicínských praktik usiluje 

o „uzdravení“ či nápravu jeho „defektů“, tak aby korelovaly se sdílenou představou 

o „normálních“ funkčních schopnostech (Pfeiffer, 2001: 30-31).  

Další perspektivou je spojení „postižení“ se společenskou odpovědností, z pozice 

tzv. „sociálního modelu“. Ten nepopírá problém zdravotního hendikepu, ale lokalizuje ho 

v rámci společnosti. Nejedná se o individuální omezení, ale o to že společnost není 

schopná poskytovat příslušné služby a odpovídajícím způsobem zohlednit potřeby lidí 

s hendikepem (Shakespeare, 2001: 10-11). Ve druhé rovině je „postižení“ pojímáno jako 

sociální konstrukt, který není v souladu s představou společnosti o tom, co je obvyklé - 

„normální“ (Pfeiffer, 2001: 32).  Odlišnosti v rozporu s očekáváním společnosti se staly 

základem pro stigmatizaci hendikepovaných, jejich diskreditaci (Goffman, 1997: 132). 

Podle Susan Wendell (1996) je „postižení“ utvářeno diskursivně a je vepsáno do idee 

kultury (1996: 45). K tomu, aby se ve společnosti udály výraznější změny, je, jak 

konstatuje Wendell, potřeba porozumět lidem s osobní zkušeností s hendikepem, 

reflektovat osobní rysy a individuální jednání. Stejně tak je nutné nahlížet zkušenost 

v širších společenských kontextech, například ve vztahu k dalším sociálně konstruovaným 

kategoriím jako je gender, věk nebo etnicita, které rovněž napomáhají k analyzování 

diverzity a brání nežádoucí univerzalitě (Wendell, 1996: 39 - 43). 

Na sociální konstruovanost „postižení“ poukážu i v následující kapitole, kde se budu 

blíže věnovat medicínskému, sociálnímu a kulturnímu modelu. Zaměřím se na jejich 

implikace pro život lidí s hendikepem a na to, jak ovlivňují vnímání hendikepu ve 

společnosti. Budu se zabývat rovněž spornými momenty, které se staly terčem kritiky 

těchto modelů. 

1.1.1 „Postižení“ jako medicínský, sociální a kulturní konstrukt  

Při prvním oslovení a žádosti o poskytnutí rozhovoru mi ho jedna z respondentek 

zprvu odmítla, protože se domnívala, že není typickou představitelkou ženy s hendikepem. 

Osobně se nevnímala jako hendikepovaná a měla obavy z toho, že by její odpovědi 

nenaplnily moje představy o tom, jak má člověk s hendikepem vypadat a jak se má chovat.   

Odmítnutí rozhovoru komentovala se slovy:  
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Víš, ale já se jako postižená necítím, jsem sice brouček raněnej, ale nikdy 

jsem si tak nepřipadala. Podle doktorů mám sice zlomenou páteř a říkají mi, 

co bych měla dělat a co dělat nesmím. To taky ví nejlíp lidi, který mě 

potkávaj a občas na mě koukaj skrz prsty. Je to ale jejich věc. Jsem obyčejná 

holka, toho času na vozíku. To se ale asi do práce o postiženejch moc 

nehodí. (Gábina) 

 

Její vyjádření podle mého názoru naprosto přesně vystihuje, co je to konstrukt 

„postižení“ a dokládá, že na lidi s hendikepem je nahlíženo jako na homogenní společností 

znevýhodněnou skupinu namísto toho, aby bylo „postižení“ chápáno pouze jako jeden 

aspektů jejich života.  

V první větě je vyjádřena pochybnost nad tím, že by se respondentka měla cítit „jako 

postižená“, tj. způsobem daným jejím hendikepem, ale necítí se tak. Reflektuje 

společenská očekávání jednání a chování lidí s hendikepem a vnímá, že je nenaplňuje. 

Podle Davise je naše subjektivní vnímání sebe sama ovlivněno souborem norem, které 

sdílíme a které nás nutí chovat se a uvažovat určitým způsobem. Problém podle něj netkví 

v tom, jak vnímáme „postižení“, ale jak konstruujeme to, co sami považujeme za 

„normální“. Utváření normy považuje Davis za dynamický proces závislý na prostoru 

a čase (1997: 10). Představa těla přizpůsobujícího se normě sahá hluboko do minulosti, kde 

byl koncept normy kompilací představ o tom, co je krásné. Z estetické roviny se vlivem 

industrializace a unifikace přenesl do oblasti měřitelného a prošel standardizací.2 

Paradoxem je, že ideálem, resp. normou se stává průměr, se kterým se může většina 

společnosti ztotožnit. Lidé s hendikepem, kteří nezapadají do konceptu normovaného těla, 

jsou považováni za deviantní a jsou podrobováni represím (Davis, 1997: 11-13). Ty mívají 

podobu konkrétních zásahů do jejich života, nálepky jinakosti, domnělého spojení s další 

mentální nebo fyzickou poruchou ale především jsou spojeny s představou o jejich 

snížených schopnostech na různých úrovních společenského života (Davis, 1997: 19-22). 

Konstruovanost normality nebyla ovlivněna „pouze“ následování společenského 

ideálu, ale významně ji ovlivnil způsob, jakým na „postižení“ nahlížely medicína 

                                                 
2 Standardizací lidského těla se detailně zabýval Francis Galton, který na základě měření lidského těla 
vytvořil křivku průměrných a extrémních hodnot, které později nabývají význam deviantního. Galton 
redefinuje koncept ideálu ve vztahu k většinové populaci. Z ideje normálního a deviantního pak vzniká 
imperativ naplňovat hegemonickou vizi lidského těla a eliminovat extrémy, které do ní nezapadají. (Davis, 
1997:15-17). 
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a odborná veřejnost. „Medicínský model“ má své kořeny v nepřiměřených snahách 

o klinickou diagnózu, která nahlíží fyzický stav člověka jako determinující faktor pro 

různé aspekty života s „postižením“. Zájmem medicíny se stává jedinec redukovaný na 

onemocnění nebo úraz, které se lékařky/i snaží identifikovat a co nejlépe jim porozumět 

tak, aby je mohly/i co nejefektivněji ovlivňovat a mít je pod kontrolou. Z pozice odbornosti 

si medicína nárokuje zasahovat do životů žen a mužů s hendikepem, odosobňuje je o jejich 

těla a učí je být pasivními (Brisenden, 1998: 21-22). Podle Brisendena „medicínský model  

odjímá lidem právo vidět se jako jedinečné bytosti, učí je přijímat soucit a potvrzovat 

méněcennost, kterou v nich svým přístupem sám vyvolává (1998: 21). „Medicínský 

model“ vytváří obraz člověka s „postižením“ jako někoho méněcenného, jehož nedostatky 

musí být odstraněny, přizpůsobeny očekáváním většinové společnosti a jí sdíleným 

normám. Vidí „postižení“ jako problém individuálního těla a mysli a odhlíží od jeho 

sociálních, psychologických nebo politických rozměrů (Brisenden, 1998: 24-26). 

Pohled na „postižení“ jako na příčinu snížení kvality života a zdroj nejrůznějších 

znevýhodnění se přesunul z oblasti medicíny k odpovědnosti společnosti. Průlomovým byl 

rok 1976, ve kterém britská organizace „Union of the Physically Impaired Against 

Segregation“ (Společnost tělesně postižených proti segregaci) vyšla s prohlášením, že 

tělesné „postižení“ je zapříčiněno společností, která nezohledňuje lidi s hendikepem a tím 

je vylučuje z hlavního proudu společenských aktivit (Crow, 1996: 149). Kritickou 

alternativou „medicínského modelu“ se pozvolna stával a stále stává „model sociální“. 

Jednotlivá paradigmata mezi sebou vedou neustálý dialog naplněný protiklady, ale 

i souhlasnými momenty. Medicínské paradigma nahlíží na „postižení“ jako na výsledek 

zranění nebo poškození těla, zatímco „sociální model“ ho chápe jako hendikep zapříčiněný 

působením sociálních vztahů a procesů. Tyto dichotomie reflektuji, a pokud píši 

o „postižení“ vnímám ho jako záležitost těla, naproti tomu hendikep chápu jako různé 

aspekty znevýhodnění zapříčiněné společností. Klíčovým tvrzením „sociální modelu“ je, 

že za znevýhodnění, se kterými se lidé s hendikepem potýkají, nemohou oni sami, ale že 

znevýhodnění utváří sama společnost. Nepopírá, že některé aspekty „postižení“ mohou 

vést k reálným omezením, ale neměly by proto být důvodem pro vyloučení lidí 

s hendikepem, jejich znevýhodnění nebo útlak. Identifikuje politické strategie a jmenuje 

překážky, které mají být odstraněny (Shakespeare, Watson, 2002: 4-6). Poukázání na to, že 

bariéry vytváří společnost, má pozitivní implikace i pro jiné marginalizované skupiny. 

„Sociální model“ se dotýká jak žen, tak mužů a přesahuje hranice hendikepu. Usiluje 

o rovná práva a cílí na změny ve společnosti (Crow, 1996: 146-147, 155). 
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To, jak o lidech s hendikepem uvažuje společnost, je do značné míry spojeno s tím, 

jak je pojímá odborná veřejnost. K „medicínskému modelu“ vnímání „postižení“ se 

s kritickými námitkami vztahuje řada teoretiček/ů, mezi něž patří i Martin Sullivan (2005) 

soustředící se na rehabilitační péči. Sullivan v návaznosti na Michela Foucaulta kriticky 

analyzuje způsob, jakým instituce produkují určitý typ subjektů a určitý typ těl. Lidské 

bytosti jsou podle něj prostřednictvím institucí transformovány na medikalizované 

subjekty podléhající snahám o vytvoření normovaného těla a o rehabilitování všeho, co se 

vymyká. V zájmu přizpůsobení a naplnění představ dominantní společnosti zdravotnické 

instituce potlačují kapacitu a potencionalitu žen a mužů, které mohou vyústit ve zrod plně 

disciplinovaného jedince (Sullivan, 2005: 27-29). Medicína si podle Sullivana vyhrazuje 

právo zasahovat do lidských těl a životů, bere lidem jejich těla a nakazuje jim, jak se mají 

cítit. Prostřednictvím pravidel a rutiny lékařky/i podrobují jedince standardizovaným 

procedurám, které nenechávají prostor pro individuální rozměr (Sullivan, 2005: 34-35).  

V zájmu naplnění očekávání společnosti, jak by lidské tělo mělo vypadat, je jedinec léčen 

prostřednictvím medikamentů, bývá hospitalizován (často dlouhodobě), hendikep je 

zastírán protetickými pomůckami nebo eliminován chirurgickými zákroky (Brisenden, 

1998: 24). Medicínský diskurs zbavuje klientky/y soukromí, omezuje jejich rozhodování, 

seberealizaci a snižuje jejich sebevědomí (Sullivan, 2005: 37).   

Skutečnost, že „postižení“ je sociální konstrukt i ukázku působení „medicínského“ 

a „sociálního“ modelu dokládá článek Vica Finkelsteina „To Deny or Not to Deny 

Disability“ („Zapřít nebo nezapřít postižení“). Autor představuje vesnici, v níž žijí pouze 

vozíčkáři a ve které do příchodu „zdravých“ lidí vše velice dobře funguje. „Normální“ tělo 

je tělo s vozíkem, jiné co do výšky, potřeb nebo způsobu pohybu. Lidé nepoužívající vozík 

do života vesnice nezapadají, jsou jiní než ostatní, nedokážou se přizpůsobit, mají 

problémy se ve vesnici pohybovat a čelí dalším znevýhodněním.  Vozíčkáři se „zdravým 

lidem“ snaží pomoci speciálnímu pomůckami, opatřeními, podnikají vědecká zkoumání, 

pořádají pro ně charitativní sbírky. To vše, aby jim ulehčily život bez vozíku, aby 

přizpůsobily jejich těla i života tomu, jak žije většina vesnice. Bez složitých teoretických 

konstrukcí Finkelstein ukazuje pokořování lidí s hendikepem ze strany odborné veřejnosti, 

medicíny, byrokratického aparátu i společnosti obecně. Reflektuje utváření fyzických 

a sociálních bariér, snahy přizpůsobovat tělo i životy sdíleným normám i vylučování 

hendikepovaných ze společnosti. Text není „pouze“ kritickým pohledem na společnost, ale 

přináší i vizi jisté změny v přístupu k lidem s hendikepem. Ta spočívá v identifikaci 
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problémů, jednotném vystupovaní a v permanentním apelu na společnost, protože 

hendikep má podle Finkelsteina společenské řešení (1981) 

Přestože tato kapitola není vyčerpávajícím pohledem na vztah společnosti 

k hendikepu, otevírá a problematizuje důležité souvislosti. Tím, co diskriminuje ženy 

a muže s hendikepem je medicínský diskurs, který je vnímá a priori jako nedokonalé 

a méněcenné. Stejně závažné je i konstatování, že většina překážek se neděje na základě 

„postižení“, ale kvůli vztahu společnosti k němu. V boji proti předsudkům a diskriminaci 

může být nápomocná i specifická zkušenost a citlivé vnímání hendikepovaných, jak tvrdí 

Liz Crow. Pohled Finkelsteina, vystihuje ale podle mého názoru vizi k inkluzi lidí 

s hendikepem nejlépe. Záleží na změnách ve společnosti ale i na úrovni každého z nás, 

právě to je dobrou cestou nebo alespoň prvním krokem. 

1.1.2 Proměna ve vnímání lidí s hendikepem 

Současné vztahy společnosti k osobám s hendikepem jsou ovlivněny vývojem 

v závislosti na její struktuře, úrovni myšlení, morálky nebo na normách společenského 

života. Aby bylo možné nahlédnout dnešní situaci žen a mužů s hendikepem, je třeba 

vnímat jejich soužití se „zdravými“ lidmi na poli historicko-společenských událostí, které 

měly za následek jejich pronásledování, zneviditelnění, segregaci, litování nebo heroizaci 

(Jesenský, 1995: 11). Některé ze znevýhodnění a diskriminací „neadekvátních“ podob 

lidského těla byly odstraněny, s jinými se lidé s hendikepem střetávají dodnes. Neobvyklá 

těla se stala základem narativů, kterými se zvýznamňuje smysl našeho světa i nás 

samotných (Garland-Thomson, 1996: 1).  

Historie je svědkem různých obrazů odlišných těl, které dokládají, že lidé, kteří se 

vizuálně odlišovali, provokovali a budili zájem společnosti. Fyzická likvidace, vyloučení 

nebo opuštění jedinců společností pronásledovala ženy a muže s hendikepem již v době 

starověku. To, co se uznávané normě vymykalo, nebylo obvyklé, už lidé ve starověkém 

Řecku považovali za význam vepsaný do těla, který konotovali se zradou nebo 

kriminalitou a který stigmatizované jedince výrazně omezoval ve veřejném prostoru 

(Goffman, 1997: 131). Ve středověku křesťané referovali o stigmatech v souvislosti 

s náboženskými představami nebo jako o medicínských odkazech s náboženským 

podtextem. V té době se vlivem silných náboženských vlivů tito lidé stávali častými 

objekty soucitu a lítosti (Renotiérová, 2002: 9-10).  Hendikep byl v té době považován za 

znak vnitřní neuspořádanosti a poukazoval ke sníženým schopnostem jedince, který se 
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v důsledku toho ocital na okraji společnosti (Goffman, 1997: 131) Nezřídka kdy 

hendikepované/í sloužily/i jako atrakce na bohatých dvorech nebo se objevovaly/i při 

různých akcí pro pobavení širokého publika.  Kuriozitami lidského těla se bavili 

návštěvnice/i cirkusů ještě v  19. století, ale to už se „postižení“ stává rovněž objektem 

zájmu vědy.  Studiem „postižení“, jejich klasifikací a manipulací se začíná zabývat 

speciální disciplína – teratologie, která vystavuje tělesné defekty na odiv odborné i laické 

veřejnosti (Garland-Thomson, 1996: 2). Není ale jediným oborem, který si nárokuje 

zkoumat a ovlivňovat „postižená“ těla a tím i životy lidí s hendikepem.  

Vědecká zkoumání sebou přinášejí autoritativní kulturní narativy modernity, které 

unikátní těla reprezentují v klinických termínech jako patologická (Garland-Thomson, 

1996: 2-3). Tělo i individuální zkušenosti jsou umlčovány ze strany medicíny i společnosti 

jako takové. Lidé s hendikepem ztrácejí kontrolu nad svými těly, je jim vštěpováno, co by 

měli dělat, jak se cítit i jaké by měli mít potřeby. „Postižené“ tělo podléhá pravidlům, která 

nenechávají prostor pro individuální rozměr (Sullivan, 2005: 31). Autority z oblasti 

medicíny i sociální péče umlčují individuální zkušenost, hájí se odborností, vzděláním, ale 

nedávají prostor pro hlasy žen a mužů s hendikepem. Lidé, kteří mají s „hendikepem“ 

osobní zkušenost ji definují způsobem, který se radikálně rozchází s tím, jak jejich 

„postižení“ popisují lékaři, jejichž tvrzení bývají ale považována a přijímána jako 

relevantnější (Wendell, 1997: 268-269). „Postižení“ jako rys osobnosti člověka je 

podnětem pro různé podoby znevýhodnění, mnohdy zdánlivě vydávané za dobrou vůli 

společnosti. Předmětem manipulace se stává nejen tělo ale i psychická stránka člověka, 

které jsou medicínským a společenským diskursem nuceny přizpůsobit se soudobým 

podmínkám léčby, rehabilitace a resocializace (Sullivan, 2005, 28).  Odborná veřejnost 

hraje klíčovou roli v utváření diskursu „postižení“, který zasahuje do životů lidí 

s hendikepem, ovlivňuje, jak jsou vnímáni ze strany společnosti bez hendikepu, 

determinuje politiku hendikepu i konkrétní služby ve společnosti (Morris, 1999: 180). 

S rozvojem sociální péče vznikají instituce zaměřené na různé aspekty života 

s hendikepem, které zahrnují souhrn léčebné, vzdělávací, sociální a později také 

psychologické, technické a právní péče. Ta směřuje k socializaci a resocializaci jejich 

svěřenkyň/ců a k jejich navrácení do produktivní práce a společenského života (Votava, 

2003: 9). Příkladem jedné z prvních institucí na našem území je Jedličkův ústav, založený 

v roce 1913 pod názvem „Jedličkův ústav pro mrzáčky“ (Votava, 2003:10). Další zařízení 

a rehabilitační ústavy vznikaly zejména v průběhu 2. světové války a po ní. Rehabilitační 

péče se týkala nejen tělesných a zdravotních, ale i smyslových a mentálních hendikepů, pro 
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které vznikaly ústavy, rehabilitační oddělení nemocnic nebo střediska pro 

reprofesionalizaci. Druhá polovina 20. století se pak nesla ve znamení integračních snah 

a preventivní péče (Renotiérová, 2002: 12). 

Na potřeby lidí s hendikepem jsou ze strany státních i nestátních organizací 

vynakládány nemalé prostředky, o jejichž čerpání rozhoduje administrativa řídící se názory 

odborné veřejnosti. Té veřejnosti, které chybí zkušenost s hendikepem (Morris, 1999: 177). 

Zdroje by měly být využívány citlivěji, neměly by jít na léčbu nebo prevenci „postižení“, 

být ale měly by cílit ke konkrétním lidem a konkrétním činnostem. Dnes jsou podle Morris 

využívány spíše ve smyslu nápravy, na účely, které se podobají charitě a devalvují život 

s „postižením“ na místo toho, aby byly vynakládany na podporu občanských práv lidí 

s hendikepem a podporu pozitivního obrazu „postižení“ (Morris, 1999: 178).  Ve 

společnosti je potřeba nových reprezentací „postižení“, které by podkopávaly obraz 

neschopného, méněcenného člověka, který je hoden lítosti a soucit. Morris tvrdí, že je 

nezbytně nutné ukázat, že „postižení“ je politické a přinést do politiky subjektivní 

zkušenost, která by kontrastovala s normou zdravého těla, s níž se lidé s „postižením“ 

nemohou ztotožnit (Morris, 1999: 184 – 185). 

Na potřebu sociální a teoretické základny, která byla schopná do hloubky porozumět 

hendikepu a zahrnovala i etické, psychologické a epistemologické oblasti života 

s hendikepem reagují „Disability Studies“, které je nahlížejí v různých kontextech, ve 

vztahu k dominantní společnosti i ke každému z nás (Wendell, 1997: 260). „Disability 

Studies“ kriticky nahlížejí na narativy „postižení“, které na základě určitých tělesných 

variací stigmatizují jedince a legitimizují nerovnosti v distribuci zdrojů, moci nebo statusů 

(Garland-Thomson, 1997: 260). Jdou za explicitní témata „postižení“ jako jsou nemoc, 

zdraví nebo stárnutí a poukazují na limity porozumění hmotné podstatě těla, lidské 

různorodosti nebo na sociální konstruovanost „postižení“ (Garland-Thomson, 1997: 258). 

Aby bylo možné s „postižením“ pracovat jako s analytickou kategorií bylo nutné vymezit 

se vůči terminologii, která je s ním spojována a přesně ji definovat. Specifikaci pojmů 

spojených s „postižením“ se věnuji v následující kapitole, v níž se zaměřuji především na 

sémantické významy výrazů: „impairment“, „disability“ a „handicap“ a jejich kontexty.  

1.1.3 Impairment – Disability –  Handicap 

S pojmem „postižení“ se můžeme setkat v medicíně, rehabilitační péči, sociálním 

poradenství nebo například ve speciální pedagogice. Používáme ho v hovorovém jazyce, 
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nebo na úrovni jazyka odborného. Ze zkoumaných pramenů je zřejmá nejednotnost 

používané terminologie a to jak v České republice, tak v zahraničí, která vyplývá z různých 

teoretických a kritických pozic a východisek. Při jeho používání v běžném hovoru 

zpravidla neuvažujeme o jeho přesném významu nebo jeho možných konotacích. 

S mnohoznačností pojmu se ale potýká i odborná veřejnost, jejíž pojmenování by měla být 

přesná, citlivá a korektní. Ve snaze o sjednocení terminologie a specifikace sémantického 

významu „postižení“ přistoupila Světová zdravotnická organizace (WHO) k přesnému 

specifikování tří pojmů: „Impairment“, „Disability“ a „Handicap“, které se poprvé objevily 

v roce 1980 v rámci dokumentu „International Classification of Impairments, Disabilities, 

and Handicaps“, známým pod zkratkou ICIDH (WHO, 1980). 

Pojmem „Impairment“ byla podle WHO definována „vada“ nebo „poškození“ a to ve 

smyslu jakéhokoliv snížení, ztráty nebo abnormality psychologických, fyziologických 

nebo anatomických struktur nebo funkcí.  Pojmem „Disability“ (neschopnost) se rozumí 

následek poškození, který se projevuje jako nedostatek schopnosti člověka provádět 

určitou činnost v rozmezí, které je považováno u lidské bytosti za obvyklé. „Handicapem“ 

je chápáno „znevýhodnění“ konkrétního jednotlivce, které vyplývá z jeho „omezení“ nebo 

„poškození“ a které mu brání částečně nebo úplně plnit roli, která by mu příslušela 

vzhledem k jeho věku, pohlaví nebo sociálním a kulturním faktorům (WHO, 1980).3 Od 

vzniku ICIDH byla Světová zdravotnická organizace kritizována za složitost, 

nepřehlednost a nejednoznačnost užívané terminologie a také za negativní konotace 

jednotlivých pojmů, především pojmu „Impairment“. Ostře odmítnut byl dokument pro 

jeho zakotvenost v medicínské terminologii a nahlížení na „postižení“ jako na patologický 

jev (Snyder, Mitchell, 2005: 8-9).  

Výsledkem kritiky byla dlouhodobá revize stávajícího dokumentu a implementace 

různých návrhů, které přicházely zejména z oblasti studií „postižení“ a od hnutí 

zabývajících se problematikou „postižení“. Kritika nesměřovala „pouze“ k tomu, že 

dokument vycházel z medicínského modelu, ale výrazně dopadala také na jeho teoretický 

základ a tím byl podle Davida Pfeiffera (1998) koncept toho, co je považováno za 

normální -  pohled bílé západní společnosti, střední třídy a maskulinních hodnot (1998, 

517-518). Největší problém byl spatřován v kauzálním vývoji na cestě od „poškození“ ke 

„znevýhodnění“, při jehož popisu jsou obviňovány „oběti“ a je užívána terminologie, která 

                                                 
3 Pro účely diplomové práce překládám do českého jazyka termín „Impairment“ jako poškození nebo vada, 
pro pojem „Disability“ užívám překlad omezení schopnosti nebo nedostatek schopnosti. „Handicap“ jsem 
přeložila jako znevýhodnění.  
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devalvuje a ponižuje. Výsledkem přijetí první verze ICIDH je potvrzování „abnormality“ 

toho, o čem medicína usoudila že, je v rozporu s normou, tedy s tím, jak vypadá a jak se 

chová „zdravé“ tělo. Konkrétním důsledkem je pocit méněcennosti a stigmatizace těch, 

které/ří byly/i v dokumentu označeny/i jako abnormální (Pfeiffer, 1998: 518). Není 

reflektováno, že „postižení“ je součástí života a hendikepovanou/ým může být každý 

člověk. Neříká, že každá/ý má právo se odlišovat a má stejná práva a povinnosti jako 

člověk bez hendikepu (Pfeiffer, 1998, 519). 

Tři roky testovaný nový návrh ICIDH vyšel v roce 1999 pod názvem „International 

Classification of Impairments, Activity and Participation“, označuje se jako ICIDH-2. 

Reflektuje kritické připomínky předchozího dokumentu a doplňuje je o sociální rozměr na 

úrovni všech tří kategorií, které modifikuje v součinnosti s jinými dokumenty WHO. Cílem 

je jednotnost a jednoznačnost užívané terminologie (Snyder, Mitchell, 2005: 9). ICIDH-2 

pracuje opět se třemi rozměry: „Impairment“ (vada, poškození), „Activity“ (aktivita, 

činnost) a „Participation“ (účast, participace).4 Termín „Disability“ byl nahrazen 

neutrálním výrazem „činnost“, přičemž negativní okolnost této oblasti byla definována 

jako omezení činnosti. Podobně i „Handicap“ byl nahrazen „účastí“, jejímiž negativními 

rozměry se stala omezení na úrovni participace (Vítková, 2006: 18-19). Aktualizovanému 

dokumentu ale nepřestává být vytýkáno, že neopustil medicínské zatížení pojmů, setrvává 

v normativním pojetí „postižení“, které se odráží v pojímání těla i prostředí. Kritizován je 

za to, že se mu nepodařilo zahrnout kulturní rozměr „postižení“, neukazuje, jak instituce 

kontrolují ženy a muže s hendikepem a ovlivňují je skrze manipulaci materiálních, 

sociálních, politických nebo ekonomických kontextů (Snyder, Mitchell, 2005: 9-10). 

Pro lepší pochopení toho, jaký vliv měly revize na proměnu dokumentů v průběhu 

dvaceti let, uvádím stručnou tabulku (Tab.č. 1), která by měla přiblížit, na jakých 

společenských úrovních se změny, kterými dokumenty prošly, odehrávaly.  

 

Tabulka č. 1 Vývoj klasifikace pojmů spojených s „postižením“ 

„International Classification 
of Impairments, Disabilities, 

and Handicaps“, 1980 
posun mezi dokumenty 

„International Classification 
of Impairments, Activity and 
Participation“, 1999 

Impairment „poškození“  X  „poškození“ Impairment 
tělesná rovina (medicínská) 

                                                 
4 Stejně jako v prvním dokumentu překládám pojem „Impairment“ jako vada nebo poškození, pojem 
„Activity“ překládám jako aktivita nebo činnost a pro pojem „Participation“ užívám překladu účast nebo 
participace.  
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Disability „schopnosti“ X „činnost“ Activity 
osobní rovina (psychologická) 

Handicap „znevýhodnění“ X „spoluúčast“ Participation 
sociální rovina (sociologická) 

Zdroj: Vítková, Marie, 2006.  Somatopedické aspekty. Brno: Paido, str. 18-21. 

 

Na první úrovni „Impairment“ k žádnému posunu nedochází a „postižení“ je stále 

zatíženo medicínským diskursem. V rovině personální se vnímání posouvá od „omezení 

schopností“ k vizi, že člověk s hendikepem může svůj život prožít aktivně, být samostatný 

a má možnost participovat v osobním i společenském životě. V sociální rovině nenahlíží 

aktualizovaný dokument na „postižení“ jako na hendikep, ale odráží důraz na potřeby 

a práva lidí s hendikepem. Je založen na filozofii, že lidé s hendikepem mají stejná práva, 

možnosti a příležitosti jako kterýkoliv jiný člen společnosti a mohou participovat na všech 

oblastech lidského a společenského života (Vítková, 2006:18-20). Na druhé straně ale 

neřeší kritické připomínky, směřující k tomu, že je stále zatížen medicínským modelem 

chápajícím „postižení“ jako osobní problém a neposouvá ho ke společenské odpovědnosti 

za znevýhodnění (Wendell, 1997: 260). 

Susan Wendell (1997) navrhuje pojímat „postižení“ jako sociální konstrukt odvozený 

z biologických skutečností, ale odmítá ho posouvat do roviny omezení v oblasti sociální 

participace. Upozorňuje na reálné dopady znevýhodnění, které jsou novým pojetím 

„postižení“ zastírány a zjednodušovány. Lidé s hendikepem sdílí nejrůznější formy útlaku 

a znevýhodnění, za kterými stojí společnost, nikoliv „postižení“ samotné. Tento útisk 

dokládá i na procesu stárnutí, který deprivuje jedince na různých úrovních společenského 

života a znemožňuje mu participovat na různých aktivitách (Wendell, 1997: 261-262). 

Zkušenost s konkrétními projevy hendikepu není pozitivní, neutrální, ale nemusí být ani 

negativní. Vždy je ale osobní a jedinečná, což společnost nereflektuje, namísto toho 

generalizuje a nevnímá hendikep v jeho nejrůznějších podobách (Crow, 1996: 145-146). 

Podle Crow je nutné vrátit se k znovudefinování „postižení“ na úrovni „Impairment“, 

očistit ho od medicíského pojetí a jeho implikací a soustředit na zkušenost s „postižením“ 

zachycující ho v konkrétním čase a podmínkách (1996: 148). 
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1.1.4 Oslovování lidí s hendikepem 

Jak již bylo řečeno výše, pohled na „postižení“ a jeho vnímání se na různých 

úrovních vyvíjí, stejně tak jako se proměňuje i terminologie, která je s „postižením“ 

spojována. To, co by bylo ještě před lety běžné, je dnes považováno za nepřijatelné 

a nekorektní. Lidem s hendikepem se už neříká „mrzáci“, angličtina opouští slovo 

„crippled“ (Votava, 2003: 9). Některé výrazy i přes snahy o jejich eliminaci nemizí 

a udržují se v ustálených a frekventovaných slovních spojeních. Příkladem takového 

výrazu je slovo „invalida“, které do českého jazyka přešlo z francouzštiny, kde znamená 

„bezcenný“ (Votava, 2003: 10).  Tento výraz bohužel z českých oficiálních dokumentů 

zatím nevymizel a užíván například v „Národním plánu vytváření rovných příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením“ 5, který s ním pracuje i v nynějším aktualizovaném 

vydání pro období 2010 – 2014. Explicitně například definuje stupně invalidity, které jsou 

předpokladem pro nárok na „invalidní důchod“ (Národní plán, 2010).   

Diskutováno je i samotné označení „postižení“, které bylo dlouhou dobu považováno 

za zcela relevantní pojmenování osob s hendikepem a to bez ohledu na povahu nebo rozsah 

toho, co negativně ovlivnilo jejich schopnosti a možnosti. Termín se dlouhá léta nezdál být 

ničím problematickým, byl a stále zůstává oficiálním pojmem užívaným ve veřejné sféře, 

státní správě nebo ve zdravotnických zařízeních. Pojmenovávání „postižení“ se silně 

dotýká těch, s nimiž bezprostředně souvisí a spolu s označením „invalida“ byl živě 

diskutován všemi respondentkami/y. Vzhledem k rozsahu kapitoly uvádím příklady jen 

některých jejich postřehů.                           

 

„Postiženej“, „kripl“, „hendikepovanej“, „člověk s hendikepem“, je spoustu 

výrazů, jak vozíčkáře označovat. Ne oslovovat, protože mi si tak neříkáme. 

Co mě ale strašně vadí, tak, že bych až řekl jedno sprosté slovo je invalida. 

To je nejhorší výraz, který se nikde jinde nepoužívá. V Americe, kdyby 

někdo řekl invalida tak mu nikdo nerozumí. Invalidní vozík, invalidní 

důchod, možná tak v 19. století, ale to už můžeme rovnou říkat kripl. Byla 

doba, kdy byla na vozejku ministryně Filipiová, tak nechápu, proč s tím nic 

                                                 
5 „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014“ 
vláda České republiky projednala a usnesením č. 253 schválila 29. března 2010. Připravilo ho Informační 
centrum vlády ČR informační v rámci kampaně „Rovné příležitosti všem“. Na kampani se podílí Vládní 
výbor pro zdravotně postižené občany a rovněž Národní rada osob se zdravotním postižením. 
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neudělala. Nechápu, že jí samotný jí to nevadí. Spoustu lidí to uráží, mě ne. 

Nenechám se jen tak něčím urazit, ale vadí mi to neskutečně. Nehraju si na 

rádoby korektní slovíčkaření. Hendikep je vlastně postižení, to je to samý. 

Zvláštní nebo speciální potřeby moc nechápu, každej má nějakou potřebu, 

třeba maminky s kočárkama taky potřebujou nižší obrubníky a větší 

parkovací místa. Zvláštní potřeby mají i cyklisti. Je to slovíčkaření, každej 

má nějakou potřebu a vozejk je trošku jiná potřeba. (Jan) 

 

Nemám ráda slovo invalida. To přímo nesnáším. I když jsem byla ve Svazu 

invalidů, bylo to v zásadě proti mojí vůli a z nutnosti. Já se jako invalida 

necítím. Vždycky jsem nebyla na vozíku, na vozíku jsem 23 let, ale do té 

doby jsem chodila o berlích. Habr, postižený, ale i mrzák, to všechno je 

lepší než invalida. Je jedno, jak vám lidi říkají, spíš jde o to jaký způsobem, 

tónem, jak to myslí. Invalida se ale říká pořád hodně, slyšíte to od lékařů, 

v televizi se tak o nás vyjadřují politici.  To mi vadí. Invalida se říkalo po 

válce, veteránům, válečným chudákům, kteří přišli o nohu, a ani v těch 

případech mi to nepřišlo správné. Invalida je urážející, protože to snižuje 

hodnotu člověk, ponižuje ho to, vylučuje ze společnosti. (Ludmila) 

 

 Jan a Ludmila nahlížejí na slovo „invalida“ velmi negativně. V obou případech 

v nich vzbuzuje emoce a oba jsou proto, aby se dál neužíval. Souhlasným momentem 

jejich výpovědí je úvaha o tom, že za užíváním takovýchto výrazů stojí veřejnost 

a politika, která nemá zájem o jeho odstranění. Pro Ludmilu s Janem je výraz „invalida“ 

spojen se snížením hodnoty člověka, s jeho ponížením nebo vyloučením ze společnosti. 

Shodují se na tom, že by se už více užívat neměl. Přestože Jana tento výraz neuráží, ale 

velmi mu vadí, o „postižení“ neuvažuje jako o něčem problematickém. Ztotožňuje 

hendikep a „postižení“ a upozorňuje na tom, že všichni mají určité speciální potřeby. 

Ludmila se k označení „postižený“ vyjádřila pouze v tom, smyslu, že je určitě vhodnější 

než „invalida“, ale že důležitější než konkrétní slovo je záměr, s jakým lidé daný výraz 

vyslovují.   

 

Postižený je takový ošklivý slovo, ale nevadí mi to. Co mi hodně vadí, je 

slovo „invalida“. Zdravej člověk třeba nezná tu hantýrku mezi námi, 

„kvadrouš“, „parouš“ a podobně. Když se mu řekne ale „invalida“, tak si 
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vybaví leccos. Mně to nevadí, neuráží mě to. Někdo, třeba říká „kriplící“, ty 

starší říkají „habři“. Ten, co má postižený i ruce je „kvadrouš“, „parouš“ 

nemůže jen na nohy. Teda neříkáme si, seš „postiženej“ (směje se). Někdy 

si říkáme „kriplíci“. Ale „invalida“ je ostrej, třeba invalidní důchod. 

„Invalida“ je něco jako nemohoucí nebo jako mněcennej. Lepší je už 

„postižený“, co je ještě lepší, je hendikepovaný nebo člověk s hendikepem. 

To tu situaci podle mě vystihuje líp. (Vladimír) 

 

Ono je jedno jak nás oslovujou, spíš jde o to, kdy a jak to říkaj. Třeba můžeš 

říct „kripl“ nebo „kriplík“, ale pak to řekne někdo jinej, jiným tónem, v jiný 

souvislosti. Nějaký korektní snahy? Zatím to nemá smysl. Byla bych ráda, 

kdyby třeba lidi neříkali „postižený“. Já se tak necítím, ale to je na dlouho. 

Co ti ale povím a to mě štve hodně, je slovo „invalida“. To už by nemělo 

být. Je to urážlivý a bohužel se to používá ještě dost často. Kdyby to bylo 

možný zakázat, tak bych to udělala. (Jana) 

 

Vladimír vidí různé významové rozdíly napříč oslovováním lidí s hendikepem, jimiž 

se ale necítí být příliš ovlivněn. Kriticky se vyjadřuje k výrazu „invalida“ a poukazuje na 

to, že ač se sami lidé s hendikepem oslovují různě, nenese to tak negativní konotace jako 

právě toto označení. Výraz invalida považuje za „urážlivý“ a neměl by být používán. Oba 

se shodují také na tom, že výraz „postižený“ jejich situaci nevystihuje nejlépe. Jan 

navrhuje užívat slovo „hendikep“ ve spojení hendikepovaní lidé nebo lidé s hendikepem. 

Podle Jany na to ale společnost není připravena a takové snahy zatím nemají žádný smysl.  

Co zapříčinilo to, že byly postupem času některé výrazy vytlačovány snahou 

o citlivější nálepku lidí s hendikepem? Podle Votavy to bylo způsobené tím, že v průběhu 

let dostávaly výrazy spojené s „postižením“ negativní konotace a lidé s hendikepem měli 

pocit, že snižují jejich důstojnost (Votava, 2003:10). K podobnému názoru dospívá i Libor 

Novosad přiklánějící se k tomu, že hledání nezatíženého označení odráží trend, který 

probíhal v zahraničí a jenž po revoluci dorazil i do Československa (Novosad, 2000: 13). 

V posledních letech se v celém světě šíří trend uplatňovat zásadu „people first“, díky 

níž vstupuje do popředí člověk jako individuum, ale současně i člen společnosti, v níž 

nikdo není lepší nebo horší než kdokoliv jiný. Lidé mohou mít nejrůznější vlastnosti a tím, 

že je nebudeme primárně vidět skrze „postižení“, dáváme najevo, že může být jen jednou 

z nich. Před dosud přijímaným označením „zdravotně postižený/á“ se dává přednost 
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spojení „člověk se zdravotním postižením“. Trend jde ještě dále. Stále častěji se můžeme 

setkat i s variantou „osoba se zvláštními potřebami“, které nabízí širší chápání hendikepu 

a brojí proti škatulkování do v jistém smyslu determinujících kategorií (Votava, 2003:12). 

„Postižení“ je pouze zastřešujícím pojmem diplomové práce a může nabývat různých 

rovin a s nimi spojených konotací. Pokud hovořím o následcích nemocí nebo úrazů, 

o rehabilitační péči, uvažuji o konkrétních podobách těla, dostávám se na úroveň 

„Impairment“. Namísto doslovného překladu „vada“ nebo „poškození“, volím k rozlišení 

diskursů, raději označení „postižení“. Hovořím-li o znevýhodnění na úrovni společnosti, 

vnímání, reprezentace nebo sociálních vztahů, dávám přednost označením „osoba 

s hendikepem“ nebo „osoba s postižením“. I když současné trendy směřují ke 

korektnějšímu označení, domnívám se, že pro specifikaci lidí, kterým je práce věnována, 

jsou tyto termíny vhodnější. Lépe vystihují situaci rehabilitovaných osob, které nemají 

„pouze“ speciální nebo zvláštní potřeby, ale jsou vystaveny nejrůznějším druhům omezení, 

bariér a mnohdy také diskriminace. Domnívám se, že v současné době nedosahuje úroveň 

zdravotní, sociální nebo preventivní péče ani přístup společnosti obecně takových kvalit, 

abychom mohli označit potřeby lidí s hendikepem jako „zvláštní/speciální“.  

1.1.4.1    Pacient vs. klient 

S chápáním a užíváním pojmu „postižení“ je podle mého názoru velice úzce spojeno 

pojmenování osoby, která je ve zdravotnické instituci léčena nebo rehabilitována. Od 

počátku práce jsem se potýkala s tím, jak oslovovat osoby, s nimiž dělám rozhovor nebo se 

kterými se v Rehabilitačním ústavu Kladruby setkávám. Ve zdravotnických zařízeních, 

která nejsou primárně zaměřena na léčbu, ale soustředí se rekonvalescenci nebo 

rehabilitaci, panuje trend označovat muže a ženy jako klientky a klienty. Zajímalo mě, jak 

tuto skutečnost vnímají sami respondentky/i, jestli mezi výrazy „pacient/ka“ a „klie/ka“ 

vnímají nějaký rozdíl a pokud ano, jaké tomu přikládají konotace. 

Většina z dotazovaných tento rozdíl nepociťovala nijak výrazné a bylo jim více či 

méně jedno, jak jsou ze strany personálu označovány/i. Vnímali sebe sama jako 

pacientky/y, které/ří se podrobují určité lékařské péči. Na významový rozdíl v označení 

„pacient/ka“ nebo „klient/ka“ přímo reagovali pouze dva z dotazovaných. Paní Ludmila 

cítila jako problematické samotné označení „klient“. Druhá reakce byla více zaměřena na 

významový rozdíl mezi „pacientem“ a „klientem“.  
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„S čím mám ještě problém, je, že se nám říká klienti. Dříve se všude říkalo pacient 

a nikomu to nevadilo. V moderních zdravotnických zařízeních, u nás třeba v G-centru, se 

donedávna také říkalo pacient, ale dneska už se říká klient skoro všude. To je tak hnusný 

slovo. Není to ani české slovo, raději bych jim říkala třeba obyvatelé. Proč cizí slova, 

vždyť jich máme tolik. Slovo klient se mi nelíbí a vadí mi.“ (Ludmila) 

 

„V Kladrubech funguje uvolněnější režim než například v nemocnici, nechodí se 

tam v pyžamu, neleží se tam celý den v posteli, je tam prostor pro sebe, ketrej si každej 

vyplní po svém. Člověk je tam klientem, který čerpá určitou péči, určitý služby a ty může 

do jistý míry ovlivňovat.  Říkáme si sice mezi sebou „pacoši“, ale doktoři a sestřičky nám 

říkají klienti.“ (Vladimír) 

 

Vladimír vnímá rozdíl v povaze péče a denním režimu mezi nemocničním zařízením 

a rehabilitačním ústavem, ten chápe jako poskytovatele služeb. V souvislosti s rozlišení 

druhu péče se mu jeví výraz „klient/ka“ jako přijatelnější. Zároveň ale zmiňuje i to, že 

v zaběhlém systému stále přetrvává označení „pacient/ka“, který užívají zpravidla jeho 

hosté, zatímco personál přistoupil na trend označovat rehabilitované jako „klientky/y“. 

Změnou v označení příjemkyň/ců péče se explicitně zabývá Jiří Votava v knize 

„Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením“. Upozorňuje na to, že ač bývá 

v léčebné péči využíváno označení „pacient/ka“, pro rehabilitační péči je vhodnější užívat 

termínu „klient/ka“. Představa „pacientky/a“ je podle něj spojena s osobou, která trpí 

a pasivně přijímá lékařskou péči, zatímco „klient/ka“ je spojen/a s představou aktivnější 

osoby a  rovnoprávného postavení ve vztahu k personálu i instituci (Votava, 2003: 13). 

Votava doporučuje užívat označení „klient/ka“ nejen pro léčebnou rehabilitaci i pro 

všechny další rehabilitace (sociální, pracovní, aj.) a rehabilitační úkony. Své argumenty 

opírá také o zkušenost z anglické praxe, kde jsou „3P“ tedy „patient“ (pacient/ka), 

„prescription“ (předpis), „physician“ (lékař/ka) nahrazovány vztahem „3C“, kterými je 

myšleno „client“ (klient/ka), „counsellor“ (poradkyně/ce), „contract“ (smlouva). Autor se 

sice zmiňuje o počtu kladných ohlasů k užívání zmíněných výrazů, ale zmínka 

o konkrétních důsledcích v rámci rehabilitační péče chybí. (Votava, 2003:12-13).  

Proti Votavově optimistické vizi pozitivních implikací plynoucích ze změny 

označení z „pacientky/a“ na „klientku/a“ vystupuje Rosemarie Garland-Thomson (1997). 

Upozorňuje na to, že vývojem technologií v oboru medicíny nedochází k aktivnímu se 
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podílení na léčbě nebo rehabilitaci ani k zrovnoprávnění vztahu mezi pacientkami/y 

a lékařkami/i, ale spíše k pravým opakům. Díky lepšímu porozumění příčinám onemocnění 

nebo úrazů a kvalitnějšímu vybavení je sice konkrétní člověk léčen nebo rehabilitován na 

základě individuálního přístupu, ale dochází k jeho odcizení od vlastního těla, zkušenosti 

a možnosti rozhodovat o průběhu péče. Pacient/ka je podle Garland-Thomson redukován 

na klinickou kategorii definovanou rozsahem „postižení“, na člověka, který není 

kompetentní o sobě rozhodovat a který je odkázán na rozhodnutí lékařek/ů (1997:50).  

Člověk, jehož bytí je výše uvedeným způsobem redukováno na příjemce péče, se tak 

může potýkat s psychickými obtížemi, které se promítají i do jeho vztahu k ostatním lidem. 

Pocit odcizení od sebe sama se může negativně odrážet ve vědomí stigmatu a posilovat 

představy o tom, že je pro hendikep ostatními negativně hodnocen. Goffman hovoří 

o stigmatu jako o vztahu určitých atributů člověka a stereotypů v jejich vnímání. Na 

základě norem bývají atributům přisuzovány významy, které vyjadřují očekávání toho, jak 

by měl jedinec vypadat, jak by měl jednat (Goffman, 1997: 131). Představy člověka se 

stigmatem se podle Goffmana v zásadě neliší od těch, které sdílí „nehendikepovaná“ 

společnost, proto i jedinec sám, ví, co od něj společnost očekává a v čem jeho nedostatky 

spatřuje (1997: 132). V tomto duchu ovlivněný člověk pak přijímá lékařskou 

a rehabilitační péči jako neměnný fakt, jemuž se musí bez výhrad přizpůsobovat, spoléhá 

na kvalitu „odborného“ mínění, neodvažuje se jí vzpírat nebo do ní zasahovat (Dahlke, 

1992: 38-40). Důsledkem vědomí stigmatu může být strach z interakce s druhými lidmi, 

pocit studu nebo méněcennosti (Goffman, 1997: 133).  Tomu, jak se s těmito překážkami 

vyrovnávali respondentky a respondeti, se budu blíže věnovat v empirické části práce.  

1.2 Intersekcionalita  genderu a „postižení“ 

Předchozí kapitola byla věnována tomu, jak se k hendikepu vztahuje společnost. 

Prostřednictvím „sociálního modelu“ jsem se snažila ukázat problematické momenty 

vztahu k lidem s hendikepem, skrze kritiku „medicínského modelu“ poukazuji na 

problematičnost pojímání samotného „postižení“. Předmětem následující části práce je 

představení genderových aspektů „postižení“ z pozice „Feminist Disability Studies“6 

                                                 
6 Podobně jako označení „Disability Studies“ ani „Feminist Disability Studies“ nemají v českém jazyce 
oficiální překlad. Pro potřeby práce jejich název ponechávám v originálním znění nebo ho překládám jako 
feministická studia „postižení“.  
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a pohled na identitu ženy a muže s hendikepem. V první části se budu věnovat přestavení 

feministických studií „postižení“ a klíčovým oblastem jejich zájmu. Jak už název 

napovídá, studia se zabývají intersekcí genderu a „postižení“ a zřejmě bych pro práci 

nenalezla lepší teoretickou základnu než právě je. Jejich záběr je ale mnohem širší, 

reflektují intersekcionalitu mezi genderem a „postižením“ a pracují i s dalšími kategoriemi 

jako je etnicita, sexualita nebo věk. Významnou oblastí jejich zájmu je identita člověka 

s hendikepem, které se budu věnovat ve druhé části této kapitoly.  

1.2.1 Feminist Disability Studies 

Oblast zájmu „Disability Studies“ představuje zejména metaforické a symbolické 

úrovně spojené s „postižením“. Tyto studia, utvářející se na britské akademické půdě, 

usilovala o reflexi utváření společenských významů spojených s „postižením“, soustředila 

se na vztah společnosti k lidem s hendikepem, na jejich zobrazování, označování a na 

jejich pozici ve společnosti. Výrazným bodem jejich snah byl i boj za práva lidí 

s hendikepem. Ve svých počátcích kritizovaly medicínské pojímání těla a jeho patologizaci 

ve společnosti. Po prosazení „sociálního modelu“ vystoupily s kritickými připomínkami 

reflektujícími jeho negativní dopady na společenský život lidí s hendikepem 

a upozorňovaly na přetrvávající společenské bariéry (Snyder, Mitchell, 1997: 12-15). Přes 

snahy a nemalé zásluhy na poli problematiky hendikepu se sami staly terčem kritických 

připomínek kvůli homogenizaci a generalizaci zkušeností lidí s hendikepem. V mnoha 

oblastech jejich zájmu jim bylo ze strany feministických studií vytýkáno, že v nich 

absentuje ženský hlas a ženská zkušenost (Garland-Thomson, 2005: 1557-1558). 

Feministická studia „postižení“ jdou za hranice studií „postižení“, jsou jeho kritickou 

analýzou reflektující genderový řád, který ovlivňuje životy lidí na individuální, interakční, 

sociální i kulturní úrovni. Vycházejí z akademické kulturní činnosti s ostrými politickými 

hranicemi a silným kritickým apelem. Přicházejí s teoretickou perspektivou a metodologií 

pro zkoumání genderu jako ideologické a materiální kategorie, která je v interakci, ale není 

podřízena jiným sociálním identitám a tělům. Jejich zájem přesahuje identifikaci a popsání 

genderových stereotypů „postižení“, usilují o jejich rozrušení.  V jistém smyslu i ony 

nahlížejí na „postižení“ jako na „abnormalitu“, ale nechápou jí z pozice medicíny, ale jako 

společensky konstruovanou skutečnost. Jinými slovy ho chápou jako význam v interakci 

mezi tělem a jeho sociálním a materiálním prostředím (Garland-Thomson, 2005: 1557). Na 

„postižení“ nahlížejí jako na systém vylučujících praktik založených na diferenci těla. 
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Odhalují skupiny a identity, které pojímají těla jako „defektní“, méněschopná a méněcenná 

a poukazují na diskriminační jednání a chování, jenž se jich přímo i nepřímo dotýká. Svá 

zkoumání zakládají na problémech, v níž „postižení“ vystupuje jako analytická kategorie 

ovlivněná a znovu utvářená mocenskými vztahy (Garland-Thomson, 2005: 1557-8). 

Feminist Disability Studies zkoumají přesahy do sociálních vztahů a kulturních 

reprezentací a ukazují, jak v nich fungují a jak se prolínají kategorie genderu a „postižení“, 

odhalují neporozumění, normativní jednání a jeho negativní konotace. Nepohybují se 

pouze mezi genderem a „postižením“. Předmětem feministické analýzy se stávají i další 

kategorie jako je například rasa, etnicita, třída, sexualita ale také věk, vzdělání nebo zdraví 

(Garland-Thomson, 2005: 1559-1560). Charakteristickým rysem feministických studií 

„postižení“ je jejich úsilí ukazovat různorodost ženských hlasů, stanovisek a zkušeností, 

které v oblasti „postižení“ existují, ale nebyl jim dán prostor a nebyly zastoupeny. Garland-

Thomson (2005) ale upozorňuje na fakt, že objeví-li se ve veřejném diskursu referujícím 

o „postižení“ žena, dostává se do role tokena, na základě jehož výpovědi je pak zkušenost 

homogenizována. Veřejnost je manipulována například sentimentální literaturou 

zobrazující „postižení“ jako osobní tragédii a ženy, jichž se dotýká jako nemohoucí, 

nešťastné, osudu odevzdané osoby závislé na péči druhých. Takové výpovědi by měly být 

feministickými studii „postižení“ reflektovány a analyzovány (2005: 1561-65). 

Diskriminace je problémem, se kterým se potýkají téměř všechny osoby se 

zdravotním hendikepem.  Feministická studia „postižení“ upozorňují na to, že ženy a dívky 

jsou ve společnosti znevýhodňovány hned dvojím způsobem – na základě sexismu 

i vzhledem k tělesnému hendikepu (Froschl, Rubin, Sprung, 1999: 1). Kulturní očekávání 

ovlivňující jednání, chování a postoje společnosti, a sociální instituce vytváří situace, 

v nichž jsou jejich těla kategorizována jako ženská a s „postižením“. Feministická studia 

„postižení“ usilují o změnu veřejné politiky a sociálních institucí a poukazují na do té doby 

nereflektované problémy. Za problematické vidí např. spojení mateřství a ženského těla 

s „postižením“. Tam, kde se očekává, že by „zdravá“ žena měla mít děti, se na 

hendikepované tělo pohlíží skrze předsudky, které popírají jeho reproduktivní roli. 

Kontroverzní se také stává oblast etiky péče, která je feministkami „postižení“ kritizována 

za podkopávání symetrických, recipročních vztahů mezi „zdravými“ ženami a ženami 

s hendikepem. Chápání žen s „postižením“ jako objektů pro příjem péče, je staví do role 

neschopných naplňovat pečovatelskou roli žen a snižuje jejich status bez ohledu na to, zda 

se pro péči rozhodnou či nikoliv (Garland-Thomson, 2001: 5). 
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Ženy s hendikepem jsou podceňovány v oblasti samostatnosti, schopnosti rozhodovat 

se o svém těle a o svém životě, je jim předkládáno, že mají setrvávat v pasivitě a podřídit 

se tomu, co přichází. Společnost příliš neuvažuje o tom, že by žena s hendikepem opustila 

privátní sféru a věnovala se kariérnímu růstu nebo osobnímu rozvoji (Froschl, Rubin, 

Sprung, 1999: 2). Problém leží už v  přístupu ke vzdělání, který je do jisté míry ztížen také 

tím, že jsou v ženách s hendikepem potlačovány jejich ambice a jsou diskriminovány 

nízkým očekáváním a předsudky o jejich možnostech a schopnostech. Se znevýhodněným 

přístupem v oblasti vzdělání má osobní zkušenost Ludmila:  

 

Mám jen tři roky základní školní docházky, obecné školy v Bernarticích. 

Byla válka a to se asi půl roku nechodilo do školy, tak proto říkám tři a půl. 

Potom jsem chodila do speciální školy v Krči, ale jenom dvě hodiny denně. 

Z toho, že nemám vzdělání, mám mindrák. V tomhle směru se cítím 

méněcenná docela často a i teď ve stáří, kdy už by mi to mohlo být jedno. 

Další vzdělání nepřipadalo v úvahu, protože všechno bylo daleko, nebyla 

jsem mobilní a byla jsem holka. Mrzí mě to. Pocházím z Křenovic, a jaké 

tam máte možnosti. Je to malá vesnička, možnosti veškeré žádné. (Ludmila) 

 

Ludmila cítí stud, že jí nebylo umožněno studovat. Roli v tom, že neměla ke vzdělání 

přístup, hrál fakt, že byla válka, ale také vzdálenost do školy z místa jejího bydliště, která 

pro ni byla nepřekonatelná.  Dalším faktorem znevýhodnění, které pociťuje, je skutečnost, 

že byla dívka. Pocit znevýhodnění a jisté méněcennosti se sebou nese do dneška. Celý 

život pracovala na pozici dělnice bez příležitosti, že by mohla dosáhnout na pracovní 

místo, o které by stála. Alternativou pro ni byl pouze invalidní důchod. Dopady toho, že 

ukončila pouze první stupeň základní školní docházky, pociťuje i dnes. Nízké platové 

ohodnocení mělo vliv na výši důchodu a dnes podle jejích slov jen stěží vyjde.   

 Její zkušenost se odráží pohled Helen Meekoshi (2004), která upozorňuje na ztížený 

přístup mladých žen s hendikepem ke vzdělání, zejména pak do jeho vyšších stupňů. Ženy 

s hendikepem dosahují nižších příjmů, mají méně finančních prostředků, častěji se ocitají 

chudé a závislé na sociální podpoře státu (Meekosha, 2004: 4-6).  Další genderovými 

aspekty „postižení“, které Meekosha zmiňuje, souvisí s pohledem na ženy s hendikepem 

jako na pasivní obyvatelky soukromé sféry. To implikuje reálné důsledky pro soukromý 

život žen i pro jejich obraz ve společnosti. Ženy s hendikepem jsou vlivem špatného 

přístupu ke vzdělání znevýhodněny na trhu práce a nižší platové ohodnocení je ne vždy 
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uživí. Mnohem častěji než muži s hendikepem ztrácí partnera, jsou více rozvedené, často 

jsou samoživitelkami a žijí v domácnosti se svými rodiči (Meekosha, 2004: 5-6). Zatímco 

muži jsou více směřováni do veřejné sféry a jejich identita je potvrzována skrze manuální 

práci nebo sport, ženy podle Meekoshi tyto možnosti mají jen v omezené míře a trpí více 

psychosociálními problémy, jako jsou stres, deprese nebo sociální izolace (2004: 7-8).    

S opačnou zkušeností se setkává Murphy (2001), který nikdy nebyl sportovně zdatný 

a neživil se manuální prací. V počátcích nemoci se občas vracel do práce, která ho 

uspokojovala a naplňovala. V okamžiku, kdy nemohl opustit domov, pocit bezcennosti 

a méněcennosti převládnul. Důvěrně známý prostor domova se proměnil v soubor 

překážek a nástrah, zmizel pocit jistoty a zvítězila bezmocnost z toho, že se v něm 

nedokáže pohybovat bez pomoci (Murphy, 2001: 53-56, 65-67). Ztráta zaměstnání ho 

připravila o část finančních prostředků a stal se ještě více odkázaný na pomoc své ženy 

(Murphy, 2001: 68). Se ztrátou obdivu, sebejistoty a vyrovnanosti se musel nejvíce potýkat 

právě v oblasti rodiny, která se stala bitevním polem o zachování vlastní identity, o udržení 

manželství a o neztracení respektu. Ztráta mužské sexuální a ekonomické potence se 

odrážela na různých úrovních života. Murphy hodnotí život žen s hendikepem jako snazší. 

Argumentuje tím, že jejich identity nejsou tolik závislé na zaměstnání, a když zůstanou 

doma, společnost na ně nehledí jako na nemohoucí. Jisté výhody vidí i v sexuálním životě, 

protože muži mají daleko výraznější anatomické meze (2001: 83, 164-165).  

Murpyho argumenty zní ale dosti esencialisticky, očekává pasivní a podřízenou 

úlohu žen, na muže pohlíží jako na dominantního jak ve sféře veřejné, tak i v oblasti 

partnerství a sexuality. Meekosha upozorňuje na negativní důsledky tohoto nazírání na 

genderové role ve společnosti. Problematizuje skutečnost, že starost o domácnost a osobní 

tělesná péče o závislé členy rodiny je dodnes tradičně povinností ženy (2004: 12-13). 

Zastává názor, že žena je na práci v domácnosti dobře připravena a to je podle něj i jedním 

ze stěžejních důvodů, proč zpravidla přijímá roli pečovatelky a udržuje partnerský vztah. 

Tvrdí, že ženě s hendikepem se této péče ze strany manžela dostane jen stěží. Argumentuje 

tím, že není jeho přirozeností a povinností o někoho pečovat (Murphy, 2001: 165). 

Meekosha poukazuje na nebezpečí v partnerství, které je jednostranně mocensky zatíženo. 

Jsou to právě ženy s hendikepem, které jsou často vystaveny domácímu násilí nebo 

sexuálnímu zneužívání z řad rodinných příslušníků (2004: 5). Podle Wendell (1997) tyto 

skutečnosti odráží genderové uspořádání společnosti. Nebezpečí vidí v tom, že ženy a muži 

s hendikepem jsou více zranitelní, více závislí na druhých lidech a například sexuální nebo 

domácí násilí v těchto případech probíhá obzvláště skrytě. Vyzdvihuje úlohu 
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feministických studií „postižení“ mající potenciál na genderové aspekty „postižení“ 

poukázat, tematizovat problematické oblasti a dát hendikepovaným prostor, aby hovořily/i 

o svých pocitech a zkušenostech (Wendell, 1997: 260-261) 

Feministická studia „postižení“ pomáhají komplexněji porozumět různorodosti 

lidského bytí a v něm ukotveným sociálním významům obsahujícím narativy 

diskriminující praxe utvářející životy hendikepovaných (Garland-Thomson, 2005: 1582). 

„Postižení“ je více tematizováno, zkoumáno a jsou slyšet i konkrétní návrhy na zlepšení 

situace hendikepovaných ve společnosti. Přehnanému optimismu ale brání fakt, že proces 

jde velmi pomalu, děje se spíše na úrovni teoretické než praktické a pozitivní dopady snah 

o zlepšení pozice i obrazu lidí s hendikepem zatím v zásadě chybí. Pokud by se měla 

situace žen s hendikepem zlepšit, je podle představitelek/ů feministických studií 

„postižení“ zapotřebí, aby byly aktivní nejen ony samy, ale také ženy nehendikepované. 

Teoretičky „postižení“ Merle Froschl, Ellen Rubin a Barbary Sprung tvrdí, že by měly být 

zakládány takové organizace, které by byly schopné a kompetentní zlepšit přístup žen 

s hendikepem ke zdrojům, službám a otevřít jim cestu k veřejnému prostoru. Kdyby byly 

tyto snahy úspěšné, měla by z toho prospěch celá společnost (Froschl, Rubin, Sprung, 

1999: 9-10). 

Feministická studia „postižení“ nejsou jen kritickou perspektivou, usilují o konkrétní 

změny nahlížení na ženy a muže s hendikepem. Snaží se odhalit limity uvažovaní „zdravé“ 

společnosti, která pohlíží na lidi s hendikepem skrze stereotypy, stigmatizuje je, snižuje 

jejich status a vylučuje je na okraj společnosti. „Postižení“ ale není součástí osoby člověka 

s hendikepem, je jen jedním z rysů jeho těla. Feministická studia by měla odhalovat tuto 

esenciální méněcennost, analyzovat ji a snažit se, aby bylo „postižení“ interpretováno jako 

lidská různorodost. Měla by usilovat o to, aby se společnost naučila oceňovat 

hendikepované, neeliminovat jejich „nedostatky“, reflektovat jejich potřeby a vytvářet 

prostředí pro jejich seberealizaci (Garland-Thomson, 2005: 15667-69).  

1.2.2 Identita ženy a muže s hendikepem 

Feminist Disability Studies ovlivněny feministickými studii a studii „postižení“ 

zkoumají fyzickou diverzitu na základě důkladného studia identity. Multiplicita ženských 

identit, historií a těl potvrzuje, že individuální situace konstruují subjektivitu z výpovědí 

a vidění světa jednotlivými ženami. Genderová identita je v pojetí feministických teorií 

dynamicky propojený komplex nejrůznějších rozporů, zkušeností, strategií, stylů a atributů 
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zprostředkovaných kulturou a individuální historií. Do konceptu „postižení“ mohou 

feministická studia vnést strategie pro analýzu významů fyzické diference a identifikace, 

které ovlivňují další významy a diskursy, a mohou pomoci artikulovat jedinečnost 

a fyzickou stránku identity (Garland-Thomson, 2001: 16-17).  

Totalita tlaku závažnosti „postižení“ na pojímání sebe sama jako člověka 

s hendikepem umožňuje ovlivňovat vnímání toho, kdo člověk je mnohem silněji než jiné 

sociální role. Identity sexuality, etnicity nebo věku je možné odkládat, pracovat s nimi 

nebo je skrývat. „Postižení“ ale člověk odložit nebo skrýt nemůže, proniká všemi nároky 

na sociální status, degraduje do druhořadého postavení ostatní aspekty života i všechny 

další sociální role. Dominantní charakteristikou, které se musí vše přizpůsobit, je identita 

„postižení“ (Murphy, 2001: 90). Murphy identifikuje změny ve vědomí, jako je snížená 

sebeúcta nebo ovládnutí myšlení fyzickými deficity, které vedou k získání nové 

a nežádoucí identity. Člověk se tak podle něj odcizuje svému starému já, které vytlačuje 

nezvaná identita. Zároveň se odcizuje i svému okolí. Kvůli devalvované představě o sobě 

se stahuje do sociální izolace a mezi ním a společností vznikají bariéry (2001: 92). 

Identita člověka s hendikepem je v interakci s genderem a ovlivňuje ženy a muže 

v různých směrech. Idea maskulinity zahrnuje odmítnutí slabosti, oslavuje silná 

a bezchybná těla, která jsou mladá a tělesně zdatná. Ztráta mužství přichází ve spojení se 

ztrátou sexuální potence. Sociální role očekávaná od muže je v konfliktu s jeho identitou 

člověka s hendikepem (Shakespeare, 1996: 1984). Sexuální život většiny „postižením“ 

paralyzovaných mužů zůstává v symbolických rovinách pasivity a závislosti, které se 

dotýkají téměř všech aspektů jejich životů a konfrontují je s pravými opaky mužských 

hodnot aktivity, iniciativy a kontroly. Pozice muže je podle Murphyho zpochybněna 

mnohem více než status ženy. Identita muže je „symbolicky kastrována“ a vyvolává pocit 

existenční úzkosti (2001: 83). Dominantní pohled společnosti na osobu s „postižením“ má 

tendence vidět ji jako na mladého muže a to i přes fakt, že se zpravidla jedná o starší lidi, 

většinou ženy. Právě ty jsou v kulturní reprezentaci „postižení“ téměř neviditelné, což je 

nebezpečné, protože toto zneviditelnění má reálné dopady (Shakespeare, 1996: 195-196). 

Lidé s hendikepem se potýkají zejména s předsudky a diskriminací spíše než 

s osobními překážkami proto, aby měli uspokojivý sexuální život. Společnost je považuje 

za hypersexuální nebo asexuální, za deviantní a neschopné kontrolovat své sexuální touhy. 

Nejsou chápáni jako plnohodnotní lidé, jejich sexuální potřeby jsou přehlíženy a oni jsou 

podle Shakespeara vylučováni z emocionálních a sexuálních vztahů. Z toho pak plynou 

i bariéry v navazování kontaktů. Vizuální kontakt bývá narušen tělesným „defektem“ 
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a prostor pro seznámení se tak výrazně zužuje (Shakespeare, 1996: 199-202). Goffman 

(2003) poukazuje na to, že jedinec stigmatizovaný „postižením“ má v interakci s okolím 

různé obtíže, ale je mylné se domnívat, že jsou primární reakcí na „defekt“. Stigma je 

někdy akceptovatelnější pro krátkodobý kontakt než ve stálém styku, který nutně nemusí 

vést k poklesu „opovržení“ (2003: 66-67). Jistou alternativou, jak se vyhnout konfrontaci 

se stigmatem ze strany veřejnosti a najít si partnera, může být podle Shakespeara jeho 

hledání mezi hendikepovanými (1996: 201). S touto „alternativou“ ostře kontrastuje 

výpověď jednoho z respondentů, který svůj partnerský vztah komentuje takto:  

 

I ten vozíčkář nakonec někoho sbalí. Ten, komu to nedělá problém, když je 

zdravej, s tím nemá problém ani na vozejku. Jen to možná dá víc práce. 

Ženská na vozejku si většinou vybírá někoho, kdo má menší sebevědomí 

nebo naopak ty vyložený machry, o kterých ví, že na to mají, že to ustojí, že 

májí ty koule na to si najít ženskou na káře. Pak s ní jde klidně někam ven 

a nemá s tím problém. Vždycky jsem měl přítelkyně bez hendikepu a teď 

mám přítelkyni, která prodělala dětskou mozkovou obrnu, což není úplně na 

pohled hezký. Sám jsem s tím měl první rok problém. Styděl jsem se za ní. 

Kdo jinej by jí měl chápat, řekneš si, ale prostě jsem s tím měl problém. 

Třeba pro zdravýho chlapa je to ještě těžší,  musí být sebevědomej, s tímhle 

srovnanej a to je jen málokdo. (Jan) 

  

Z Janovy výpovědi je patrné, že Shakespearův pohled na strategie hledání 

partnera/ky, má slabá místa. Je chybou domnívat se, že lidé mající stigma „postižení“ jsou 

vnímavější, citlivější nebo tolerantnější k „postižení“ druhých. Pro Jana nebyl problém 

najít si partnerku mezi nehendikepovanými ani mezi ženami s hendikepem. Problematické 

byly reakce okolí, které ho zaskočily, na které nebyl připraven a které měl z počátku obtíže 

zvládnout. Podle Shakespeara (1996) mají ženy větší problém navázat partnerský vztah, 

jsou častěji muži opouštěny, mají strach z nových začátků a ze závislosti na partnerovi 

(1996: 202). Murphy vidí znevýhodnění žen ve společenském tlaku podřizovat se 

standardům tělesné krásy a nedokonalosti těla, které je v očích ostatních znehodnocují více 

než muže (2001: 165). Podle Jana jsou ženy v oblasti partnerství rovněž znevýhodněny. 

Důvodem proč si to ale myslí, je osobní zkušenost s tím, že „postižení“ ženy zároveň 

stigmatizuje i její/ho partnera/ku. Jedinec spojený se stigmatizovaným skrze sociální 

strukturu pak díky takovému vztahu pociťuje rovněž stigma a v některých ohledech 
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společnost měří oběma stejným metrem (Goffman, 2003: 41). Podle Jana vyžaduje 

partnerství s osobou s hendikepem především sebevědomí a sebejistotu.  

Identita osoby s hendikep je zranitelná a okolím je často tento člověk vnímán jako 

slabý a bezmocný. To je důvod, proč jsou muži ale především ženy s hendikepem mnohem 

častěji oběťmi násilí a zneužívání. Podle Shakespeara (1996) není příčinou samotné 

„postižení“ jako spíše jeho širší sociál kontext. Společnost věří, že nemají žádnou 

sexualitu, že je nelze zranit. Zneužívání a násilí je omlouváno lecčím. Podle jeho názoru 

problém tkví v nedostatečné ochraně těchto lidí ze strany společnosti. Důležité rovněž je, 

že pachatelky/é těchto činů pocházejí z bezprostředního okolí člověka s hendikepem a ten 

je na nich zpravidla úzce závislý. Nízká pravděpodobnost toho, že budou viníci odhaleni, 

spočívá v tom, že se zneužívané/í nemají na koho obrátit nebo nikdo nevěří, že ke zneužití 

nebo násilí došlo. K velmi obtížně odhalitelnému zneužívání dochází nejen v rodině nebo 

v partnerství, ale také na pracovišti nebo v rámci lékařské péče, kde se oběť násilí stává 

téměř bezbranná (Shakespeare, 1996: 203-206). Společností legitimizovaným zdrojem 

útlaku jsou mocenské vtahy a mocenské zneužívání, zejména ze strany medicíny 

a institucí. Lidé s hendikepem by proto měli být podporováni v co nevyšší fyzické, 

ekonomické i sociální nezávislosti (Shakespeare, 1996: 206-208). 

 Společnost by měla být více senzitivní a to v širším smyslu než doposud, měla by 

nahlížet identity lidí s hendikepem v jejich individuální, sociální, kulturní a politické 

různorodosti (Shakespeare, 1996: 198, 209). Politická hnutí organizovaná na základě 

identity „postižení“ ale bývají napadána pro vnitřní hierarchii a vylučování minorit, která 

nejsou schopná ztotožnit se se zájmy, jež jsou prosazovány jeho většinou. Tremain (1997) 

navrhuje, aby vytvářely strategie, které by pojmenovávaly identity na základě jejich 

subjektů, tedy konkrétních lidí s konkrétními „postiženími“. Je třeba formulovat, kdo lidé 

s hendikepem jsou a co chtějí, vidět subjektivní stránku „postižení“. Etické, sociální nebo 

politické problémy, které jsou s  hendikepem spojené, jsou odvozovány z institucí. Ty 

naturalizují „postižení“ skrze sociální mechanismy a na základě „odborného“ vědění 

o tom, co je pro lidi s hendikepem „dobré“ a potřebné vytvářejí diskurs, který podřizuje 

konkrétní identity i konkrétní těla (Tremain, 1997: 194). 

Identity nejsou esenciální, ale jde o komplexní sociální konstrukce mající politické 

implikace (Garland-Thomson, 2005: 1566). Podle Morris je zapotřebí, aby byli lidé 

s hendikepem hrdí na své intelektuální a fyzické diference. Je zapotřebí bojovat proti 

diskriminaci, která je obsažená v normách společnosti, v pojímání jinakostí i v kontrole těl 

a životů (Morris, 1999: 189). Díky aktivitám studií „postižení“, hnutí bojující za práva lidí 
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a angažovanému přístupu hendikepovaných je podle Garland-Thomson (2001) možné 

dosáhnout stavu, kdy hendikepované/í nebudou diskriminováné/i, znevýhodňováné/i na 

základě hendikepu a obraz lidí s hendikepem neponese tak negativní konotace jako je tomu 

dnes. K této vizi je dlouhá cesta, na jejímž začátku by podle ní měly stát teoretické vize 

s politickým dosahem, kterými by bylo možné zlepšit situaci lidí s hendikepem v přístupu 

ke zdrojům, službám a možnostem pro rozvoj jejich osobnosti.  Za důležitou považuje 

zejména vzdělání, které vidí jako odrazový můstek pro uplatnění žen a mužů s hendikepem 

ve veřejném životě, ale zároveň i prostředek k utváření identit, které by nebyly zatíženy 

pocitem studu, méněcennosti a nedostatkem sebeúcty (Garland-Thomson, 2001:  17-19). 

1.3 Konstruování a vizualizace „postiženého těla“ 

V  kapitole se zabývám konstruováním „postiženého“ těla. Cílem je ukázat, jak je 

lidské tělo nahlíženo odbornou veřejností, jak se utváří představa toho, co je považováno 

za „běžné“ a žádoucí, a jak kontrastuje s pojímáním těla s „postižením“. Věnuji se tomu, 

jaké implikace sebou norma nese, na jakých úrovních společenského života se projevuje a 

jakými způsoby zasahuje do života lidí s hendikepem. Navazuji tím, jak na lidské tělo 

v rámci konceptu „povinné tělesné zdatnosti“ nahlíží McRuer, na čem svá tvrzení staví a 

jaké závěry z nich vyvozuje. Předmětem poslední části této kapitoly je vizualizace 

„postiženého“ těla, ve které se zaměřuji na způsoby, jimiž jsou lidé s „postižením“ ve 

veřejném diskursu zobrazováni. Skrze studia „postižení“ se snažím nahlédnout různé 

aspekty vizualizace lidského těla a poukázat na problematické momenty reprezentace 

„postižení“ včetně negativních konotací, které se sebou mohou nést. 

1.3.1 Konstruování těla s „postižením“ 

Oblastí zájmu feministických studií „postižení“ je lidské tělo – jeho materiální 

stránka, politika, žitá zkušenost a jeho vztah k identitě a subjektivitě. Společně s genderem, 

rasou, etnicitou, sexualitou a třídou se systém fyzické způsobilosti stává sociálním 

nátlakem, který utváří, reguluje a normalizuje podřízená těla. Intenzivní kritika tohoto 

systému odhaluje intersekci mezi politikou přizpůsobení se, podřízením se a medikalizací 

těla s „postižením“. Standardizace se ke slovu dostává zejména v období modernity, kdy 
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ruku v ruce s konzumerismem nutí člověka přizpůsobovat své tělo sdíleným 

a vyžadovaným normám (Garland-Thomson, 1997: 262). 

Problém lidí s hendikepem není „postižení“. Podle Davise (1997) se hlavní příčinou 

těžkostí stává norma, která tento problém utváří. Vzniká na základě toho, že se lidé 

srovnávají, poměřují a vyvozují z toho závěry o tom, co je obvyklé, běžné a pro ostatní 

přijatelné (1997: 13). Utvářením normy „zdravého“ těla, jsem se už zabývala v kapitole 

„Postižení“ jako medicínský, sociální a kulturní konstrukt“, nyní bych se chtěla věnovat 

tomu, jaké má normativita implikace pro tělo s „postižením“ a jaké mohou mít konkrétní 

dopady pro život žen a mužů s hendikepem. Susan Wendel (1997) vidí jako problematické 

samotné vnímání těla s „postižením“, které je často pro okolí na první pohled viditelné 

a nepřehlédnutelné. „Postižení“ se podle ní stává symbolem „jinakosti“, určitou nálepkou, 

kterou si sebou člověk s hendikepem nese a která určuje to, jak je ve společnosti vnímán 

a přijímán (Wendell, 1997: 266). Často představuje symbol selhání vědy nebo medicínské 

péče, který připomíná „zdravému“ člověku, že i on sám je zranitelný a jeho bytí není 

nekonečné. Strategií popření těchto skutečností se pak stává heroizace těch, kteří 

„překonali“ limity svého těla, hendikep a dokázali něco nad rámec očekávání. Tento obraz 

„hendikepovaného“ hrdinství redukuje „jinakost“ několika málo lidí s hendikepem, ale 

nastavuje zeď pro „jiné“, kteří se s nastaveným vzorem dokážou ztotožnit – nejsou mladí, 

silní, nedokážou překonat svá těla, popřít své hendikepy (Wendell, 1997: 266-267). 

Namísto toho, aby byla solidarita mezi lidmi s hendikepem podporována, utvářejí se 

světy ve světě. Na jedné straně jsou lidé tělesně zdatní, na druhé ti s hendikepem, od nichž 

se distancuje úzká skupina „privilegovaných“ jedinců s „postižením“. Ti nejsou přijati 

mezi „zdravé“. Fyzickou, psychologickou nebo sociální zkušenost „postižení“ sdílejí jen 

v omezené míře, ale naopak podporují obraz idealizovaného, silného a fyzicky zdatného 

těla. Podle Wendell je třeba, aby byla zkušenost s „postižením“ více sdílená a to na úrovni 

lidí s hendikepem i bez něj, protože právě tak se může vytvořit prostor pro solidaritu 

a porozumění (1997: 267-268). Cestou k nim je podle Morris vědomí, že tělesná zdatnost, 

zdraví, krása nebo mládí nejsou neměnné kategorie a ať už v důsledku nemoci, nenadálých 

událostí nebo stárnutí budou fyzické síly ubývat všem bez rozdílu. Dříve či později 

ztratíme kontrolu nad našimi těly a budeme odkázáni na pomoc druhých (1999: 182). 

Lidé s hendikepem mohou být v různých fyzických nebo společenských aktivitách 

více odkázáni na druhé. Mohou více potřebovat lékařskou nebo rehabilitační péči, 

vyžadovat asistenční služby nebo být závislí na lécích a protetických pomůckách. Mnohdy 

potřebují pomoci s oblékáním, hygienou, stravováním nebo cestováním. To vše sice může 
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ovlivnit jejich zranitelnost, ale nesouvisí to s jejich nesvobodou. Na tyto služby mají lidé 

s hendikepem nárok. Působením institucí jsou ale těchto práv zbavováni, je s nimi 

nakládáno jako s nesvéprávnými, jako s těmi, kdo nemají právo rozhodovat o sobě samých 

(Shakespeare, 1996: 205-206). Medicína si nárokuje pracovat s tělem člověka, aniž by 

zohlednila jeho individualitu a kontexty, ve kterých žije. Poté, co je člověk hospitalizován, 

je svlečen a je mu bez ohledu na jeho zdravotní stav nařízeno ležet na lůžku. O tom, kdy 

půjde spát, kdy se bude stravovat nebo zda smí lůžko opustit, rozhoduje lékař/ka, který/á 

má v kompetenci rozhodovat i o dalších úkonech, jimž se musí podřizovat. Člověk 

redukovaný na tělo a jeho „defekt“ se tak stává pacientem/kou, jehož/jejíž role je potvrzena 

nemocničním oblečení, určením diagnózy i chováním personálu (Dahlke, 1992, 38-39). 

Instituce péči a její průběh legitimizuje domnělou nutností a vytváří mocensky 

zatížený vztah závislosti. Tyto procesy probíhají skrytě ale účinně. Svoboda člověka 

spočívá ve schopnosti tyto ne příliš dobře viditelné skutečnosti pochopit a neodevzdávat 

medicíně a jiným institucím své tělo a pasivně a nevědomě se svého těla nezříkat 

(Komárek, 2005: 80-81). Disciplinování, omezování a podrobování lidských těl kritizuje 

Garland-Thomson (1997), podle které nejenže tyto tlaky směřují ke standardizovanému 

tělu podřizujícímu se normě, ale snižují hodnotu člověka s hendikepem. Aby tělo 

s „postižením“ naplnilo očekávání, musí se co nejvíce přizpůsobit modelu tělesné zdatnosti 

a neodlišovat se. Snahy o přizpůsobování těl s viditelným „postižením“ tak, aby co 

nejméně vypadaly jako „abnormální“ nebo disfunkční, jsou podle Garland-Thomson 

silnější než úsilí o proměňování vylučujících sociálních praktik nebo bariér v přístupu ke 

zdrojům a možnostem. Neúcta k tělu s „postižením“ mnohdy přerůstá v opovržení a pojí se 

s  předsudky (1997: 263-265).  

Lidé s hendikepem očekávající projevy úcty nebo pozornosti, čelí často obavám 

z nepřijetí společností a usilují o nápravu toho, čím jsou znevýhodněni. Strategií 

vyrovnávání se může být podrobení se lékařským zákrokům usilujícím o eliminaci 

„postižení“ nebo jeho zastíráním něčím, v čem se hendikepované/í snaží vyniknout 

a předčít očekávání společnosti. Z člověka s konkrétní „vadou“ se promění v toho, o němž 

se ví, že přistoupil k nápravě. Tím potvrzují sdílenou normu a svým přizpůsobením se ji 

legitimizují (Goffman, 2003: 15-18). Legitimizaci Murphy (2001) popisuje z perspektivy 

své osobní zkušenosti. Na počátku i on sám usiloval o to, aby jeho tělo naplnilo normu 

očekávaného, snahu ale vystřídal pocit osamocení a izolace.  Sociální vztahy mezi ním 

a rodinou byly neobratné, napjaté a problematické a potvrzovaly Goffmanovu teorii 

o stigmatu narušené identity (Murphy, 2001: 75-76). Intenzivní pocit odtělesnění, se 
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kterým se potýkal, plynul z pocitu, že ho jeho tělo zrazuje, přestává chodit, stát nebo 

mluvit a stává se závislé na druhých lidech. Pocit emocionálního odstupu k ohnisku 

„defektu“ se přelil na celé tělo, až překročil hranice tělesného (Murphy, 2001: 75-76). 

Murphy popisuje vztah k tělu s „postižením“ jako rozchod s tělesnou schránkou 

a přenesení pozornosti na jiné aspekty osobnosti nebo života člověka, které mohou přinést 

pocit seberealizace a naplnění. Vyzdvihuje roli lidské psychiky a pozitivního myšlení, 

které dokáže navodit pocit nového vztahu k vlastnímu tělu a potlačit minulé atributy těla, 

v němž začaly převažovat tělesné „nedostatky“ (Murphy, 2001: 86-88). Jak byly 

schopnosti těla sdělit myšlenky utlumovány a bezprostřednost, gestikulace a tělesné 

postoje umlčovány, stalo se způsobem jeho vyjádření psaní dávající mu možnost vyjádřit 

své myšlenky a pocity jinak než skrze tělo (Murphy, 2001: 87). O pozitivních dopadech 

autentických narativů lidí s hendikepem píše i Thomas Couser (1997). Prostřednictvím 

osobní zkušenosti s tělem s „postižením“ je podle něj možné dosáhnout porozumění na 

úrovni osobní zkušenosti, přenést se přes nepochopení společnosti a podpořit svými 

výpověďmi i jiné lidi s hendikepem. Sdílená zkušenost je cestou, jak přivést obraz člověka 

s hendikepem do veřejného diskursu, aniž by byl desinterpretován, tělo s „postižením“ 

bylo vnímáno jako méněcenné a méněschopné (Couser, 1997: 399-401). 

1.3.2 Model „povinné tělesné zdatnosti“ 

V předchozí části kapitoly jsem se věnovala konstruovanosti těla s „postižením“, 

poukazovala jsem na různé aspekty vnímání integrity lidského těla a na jeho spojitost 

se sdílenými normami společnosti. Kdo je ale člověk s „postižením“ a kdo je člověk 

„zdravý“? Co to znamená být zdravý? Mít „zdravé“ tělo? Mnoho lidí odpověď nachází 

v absenci nemoci a zdravotních komplikací. Nemůže být člověk s „postižením“ také 

zdravý? Za tělesnou zdatností se tedy spíše rozumí život bez hendikepu a tělo bez vad. 

Detailněji se touto problematikou zabývá Robert McRuer (2006), který ji zpracovává 

v konceptu „povinné tělesné zdatnosti“ („compulsory able-bodiedness“)7.  

McRuerova argumentace je paralelou ke studiu genderu a sexuality mající 

dlouholetou tradici kritického myšlení ve vztahu k „povinné heterosexualitě“. Ta je podle 

                                                 
7 McRuerův koncept „compulsory able-bodiedness“ v diplomové práci překládám jako koncept „povinné 
tělesné zdatnosti“. Tento překlad není výsledkem mého snažení, ale převzala jsem od Kateřiny Kolářové, 
která s teoriemi Roberta McRuera jako jedna z mála teoretiček dlouhodobě pracuje a používá ho i v rámci 
své publikační činnosti.  
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něj klíčem ke konceptu studií „postižení“ a „povinné tělesné zdatnosti“. Tak jako opakem 

heterosexuality není homosexualita, ani „postižení“ není rovnocenným opozitem tělesné 

zdatnosti, protože se do něj promítá podřízené postavení konotující s abnormalitou nebo 

deviací a má zcela konkrétní negativní dopady na život s hendikepem (McRuer, 2006: 89-

90). Problémem je samotná nemožnost volby. Člověk nemůže volit mezi společensky 

rovnocennou alternativou heterosexuality a nemůže se také rozhodnout pro něco, co by 

mělo stejnou hodnotu jako „povinná tělesná zdatnost“ (McRuer, 2006: 90). Stigmatizující 

diference vyplývá z hierarchického vztahu, v němž jsou lidé s hendikepem klasifikováni 

jako ti méně schopní a tělesná zdatnost je více než „postižení“ (Kolářová, 2008). 

Je těžké dokázat, že něco jako koncept „povinné tělesné zdatnosti“ existuje, složitější 

než ho definovat. McRuer uvádí příklad z trhu práce, na němž ukazuje, jaká zdravá těla 

jsou vyžadována a od čeho se odvíjí norma. Tělem tělesně zdatným se tedy rozumí tělo bez 

vad, které je schopné fungovat v každodenních vztazích. „Postižení“ jako sociálně 

a kulturně definovaný konstrukt se reprodukuje právě skrze interakci a prostřednictvím 

institucí. Normativní systém nedokáže porozumět hendikepovaným, protože je nahlíží 

optikou „povinné tělesné zdatnosti“ (McRuer, 2006: 91-92). Dokladem tohoto nahlížení je 

McRuerův příklad dítěte s Downovým syndromem. Za pochopením situace a vyjádřením 

obdivu nad schopnostmi a inteligencí dítěte, se jeho rodiče stále potýkají se stále 

přítomnou otázkou ze strany okolí: „Nebyl byste raději, kdyby vaše dítě nemělo Downův 

syndrom?“, „Neměl byste radši dítě bez hendikepu?“ (Berube cit. In McRuer, 2006: 92). 

V této stále přítomné otázce se ukrývá podstata toho, jak lidé bez hendikepu o „postižení“ 

uvažují. Stále považují život bez „postižení“ za smysluplnější, hodnotnější a šťastnější 

a nedokážou umyslet, že by život s hendikepem mohl být bohatší než ten jejich.  

Skutečnost, že je myšlení lidí konceptem „povinné tělesné zdatnosti“ tak silně 

ovlivněno vysvětluje McRuer za pomoci teorie performativity Judith Butler a paralelou 

konceptu normativní heterosexuality. Butler pracuje s identitou reprodukovanou skrze 

imitace směřující ke sdílené  a vyžadované normě. Prostřednictvím napodobování vzoru, 

například zdravého těla skrze instituce, dochází k návratu k vzoru původnímu, který je 

touto performativitou znovu upevněn. I imitace má ale své limity. Protože plné nápodoby 

není možné podle Butler plně dosáhnout, zůstává nedosažitelným ideálem (ať už vzorem 

heterosexuality u Butler nebo „povinné tělesné zdatnosti“ v pojetí McRuera), do něhož se 

není možné vtělit. Přestože tělesné zdatnosti nemůže být zcela dosaženo, stává se normou 

pro tělo, které ostře kontrastuje s viditelnými „nedostatky“, jež jsou vzoru vzdáleny 

(McRuer, 2006: 92). Znevýhodnění lidí s hendikepem tedy netkví v „postižením“ 
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samotném, ale v hendikepu, který je dán nemožností naplnit očekávání sdílených norem. 

Hendikep není omezen jen „postižení“ těla, ale týká se jakékoliv jinakosti, která není 

v souladu s normou a která v nápodobě vzoru selhává.  

Koncept „povinné tělesné zdatnosti“ je v pojetí McRuera od samého počátku úzce 

propojen s „povinnou heterosexualitou“ a s queer. V jejich propojení a vzájemné 

spolupráci genderových a kulturních studií „postižení“ vidí subverzivní potenciál vzorovat 

hegemonii heterosexuality i normě zdravého těla. Společné snahy by mohly vyústit 

v narušení autority norem a vyvolat krizi sociálního řádu. Spojení „queer“ a „postižení“ 

může rozrušit limity těla a zdatnosti, může přinést změny a to na úrovni celého systému 

i každého z nás. McRuer doporučuje nedělat ústupky, neusilovat o toleranci jinakosti, ale 

o její přijetí. K němu může dojít, když budou odmítnuty stávající normy a uvolní se přístup 

do nově transformované a nově uspořádané veřejné sféry, kde plná participace nebude 

ovlivněna tělesnou zdatností nebo příslušností k většinové pozici společnosti (McRuer, 

2006: 95-96). Klíčovou roli v ní hraje dekonstrukce stávajícího řádu a jeho následná 

rekonceptualizace. McRuer vidí účinné nástroje v intenzivní kritice sociálního řádu 

a v rozrušování duálních kategorií. Na možné dopady toho, když je svět viděn 

a zobrazován pouze černobíle, se zaměřím v následující podkapitole. 

1.3.3 Kulturní reprezentace „postižení“ 

Společnost bezpochyby prochází vývojem směrem k vyšší citlivosti a „korektnosti“ 

v pojmenovávání lidí s hendikepem – od „zmrzačených lidí“ k „lidem se speciálními 

potřebami“; od „pacientů a pacientek“ ke „klientům a klientkám“. Tyto tendence, ne vždy 

nutně pozitivní, se odrážejí napříč různými oblastmi celé společnosti a byly reflektovány 

respondentkami/y i v rámci rozhovorů. Ti/ty poukazovaly/i zejména na způsoby, jakým na 

jejich hendikep reaguje společnost, jak vnímá ženy a muže s hendikepem a jak toto 

vnímání ovlivňuje jejich zobrazování ve společnosti. Tematizovány nebyly jen reakce na 

ně samotné, ale rovněž  jejich vztah k ostatním lidem s hendikepem, mnohdy také zatížený 

stereotypními reprezentacemi „postižení“. Negativní reakce reprezentace hendikepu 

směřují k jeho spojení s neschopností, méněcenností, soucitem ale i k nepatřičnému 

vyzdvihování toho, co v životě tito lidé dokázali. Důvodem proč jsem téma kulturní 

reprezentace „postižení“ do diplomové práce zařadila, bylo problematizování očekávání 

toho, jací by lidé s hendikepem měli být a co očekávání implikují pro každodenní život. 

Tyto skutečnosti se v rozhovorech intenzivně odrážely. 
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Nejstarší podoby kulturní reprezentace „postižení“ jsou spojeny s vizualizací, 

s obrazy deformovaného těla, které bylo abnormalitou budící ve společnosti pozdvižení. 

S nálepkou úžasu a opovržení bylo vystavováno na odiv při různých akcí zábavného 

i odborného charakteru (Garland-Thomson, 2002: 56). Plně pod kontrolou medicíny 

a moci lékařů nabývalo tělo statut absolutní diference, která narušuje sociální řád. Od 

počátku silně mocenský vztah mezi „postižením“ a ideou tělesně zdravého těla se 

promítnul do izolace lidí s hendikepem, jejich exkluze ze sféry veřejné i zneviditelnění 

v oblasti soukromé sféry (Garland-Thomson, 2002: 57-8). V případech, kdy se tělo 

s „defektem“ nebo člověk s hendikepem na veřejnosti objevili, byla jejich kulturní 

reprezentace poznamenána stereotypizací různého druhu (Longmore, 1987: 66). 

Stereotypním vnímání lidí s hendikepem se zabývá Longmore  (1987), který své 

argumenty doplňuje o příklady ze zkoumání televize a filmu. Upozorňuje na časté spojení 

„postižení“ s kriminalitou. „Zmrzačení“ je pak chápáno jako trest a s postavou se pojí zlo, 

arogance, nenávist, agrese nebo temnota. Lidé s hendikepem jsou zobrazováni jako 

destruktivní, oprávněně vyloučení nebo s nekontrolovaným chováním namířeným proti 

celé společnosti. Sociální izolace podle něj zpravidla vyúsťuje v tragickou smrt, často 

sebevraždu, která symbolizuje postoj společnosti, že lepší je být mrtví nežli žít 

s „postižením“ (Longmore, 1987: 66-69). Výrazné společenské konotace provází 

i stereotypní uvažování o sexualitě žen a mužů s hendikepem. Často jsou považováni za 

hypersexuální, asexuální, deviantní a tudíž za nebezpečné pro své okolí. Důsledkem toho 

je, že společnost hledá vinu na straně jedince s „postižením“ a přenáší na něj odpovědnost. 

Zdrojem stigmatu se stává jedinec, který není hoden pozornosti společnosti, protože ani on 

sám sebe nedokázal přijmout (Longmore, 1987: 72-78). Přenášení odpovědnosti je spojeno 

i s modelem přizpůsobení se a heroizace jedince, který je prezentován skrze svou 

statečnost, úspěchy nebo výkon. Odkazuje k tomu, že každý si za svou situaci zodpovídá 

sám a znevýhodnění lidí s hendikepem spočívá pouze v tom, že se nedokázali přizpůsobit a 

neumí se začlenit do společnosti (Longmore, 1987: 70-72).   

Rosemarie Garland-Thomson, která zkoumá kulturní reprezentace „postižení“ skrze 

populární fotografie. Rozlišuje čtyři hlavní rysy ve vnímání stereotypů lidí s hendikepem: 

úžas a obdiv, exotičnost, sentimentalitu a realističnost, které doprovází určité kulturní 

narativy zrcadlící očekávání a ideje společnosti (2002: 56-9).  „Úžas a obdiv“ pramení 

z konfrontace s něčím neobvyklým, podivným, co se vymyká sdíleným normám. 

Negativním důsledkem tohoto vnímání je stereotypní uvažování o lidech s hendikepem 

jako o neschopných, nemohoucích a méněcenných (Garland-Thomson, 2002: 59-63). 
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„Exotičnost“ činí „postižení“ fascinujícím, cizím, vzdaluje čtenáře od toho, kdo je 

zobrazen, a redukuje ho na pouhý objekt. Přesahem tohoto rysu je utváření bariér mezi 

lidmi bez hendikepu vůči těm, jichž se bezprostředně týká (Garland-Thomson, 2002: 63-5). 

„Sentimentalita“ manipuluje čtenáře k lítosti, činí z lidí s hendikepem oběti osudu, které 

vyžadují soucit. Negativním důsledkem je devalvace lidí s hendikepem, snížení jejich 

hodnoty, jejich redukování na „poškození“ ale také snaha o eliminaci „postižení“ směrem 

k normě (Garland-Thomson, 2002: 65-9). Posunem v zobrazení lidí s hendikepem je 

„realističnost“, která podle Garland-Thomson usiluje o minimalizaci hranice distance 

a diference a proměňuje vizuální stránku „postižení“. Cílem realistických obrazů není 

vzbudit údiv, soucit nebo šokovat, ale ukázat „postižení“ jako aspekt lidské identity 

(Garland-Thomson, 2002: 69-75). 

Příkladem, jak může kulturní reprezentace „postižení“ fungovat, je také kontroverzní 

socha Marca Quinna „Alison Lapper Pregnant“, která po několik měsíců v roce 2006 až 

2007 budila rozruch na Trafalgarském náměstí. Čtyři metry vysoká, mramorová socha 

nahé ženy, která zachycovala vysoký stupeň těhotenství i tělo zdeformované nemocí, si 

vysloužila řadu pozitivních i negativních reakcí. Co udivovalo nebo pobuřovalo více? 

Nahé ženské tělo na váženém místě, viditelná gravidita nebo viditelný hendikep? Diskuze 

ukázala, nakolik může být takovéto zobrazení problematické, odhalila negativní vnímání 

reprezentace lidí s hendikepem i výrazné podobnosti mezi genderem a „postižením“. 

Femininita odkazuje ke čtení ženství skrze mateřství, upozaďuje hendikep, zastiňuje 

„tělesné postižení“, které ovšem nepřestává existovat, budit pozornost a šokovat. Socha 

výrazné britské umělkyně budí úžas, protože se vymyká, jde za hranice normy. „Postižené“ 

tělo může být těhotné, ale v zápětí se k normě vrací právě skrze odkaz k těhotenství, 

mateřství a ženství (Kolářová, 2008: 131-140). „Postižení“ jako abstraktní koncept pracuje 

napříč kategoriemi a je možné se k němu vztahovat z různých perspektiv. Pojímáme-li ho 

jako analytickou kategorii, je s ním možné dále pracovat a poukazovat na skutečnost, že 

hendikep může mít pro ženy a muže podobné implikace jako aspekty genderu, sexuality, 

třídy nebo například etnicity. 

Kulturní reprezentace „postižení“ je dynamický proces ovlivněný řadou faktorů 

a vývojem společnosti. Trend k méně problematické a více realistické reprezentaci lidí 

s hendikepem vidí Rosemarie Garland-Thomson v zobrazování „postižení“ jako jednoho 

z aspektů života člověka, který ho ovlivňuje, ale nedeterminuje (2002: 75). Longmore 

pozitivně hodnotí tendence zobrazovat lidi s hendikepem v konfrontaci s předsudky 

společnosti, bez nálepky sentimentu nebo heroizace, jako nezávislé, soběstačné ženy 
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a muže v běžných mezilidských vztazích a každodenních situacích. „Postižení“ by nemělo 

být vnímáno jako problém osobního a emočního zvládnutí, ale jako záležitost, s jejímž 

řešením má přicházet společnost. Přestože se pohled na lidi s hendikepem mění, přetrvává 

stigmatizace, diskriminace i velké množství předsudků. Ke změně pohledu by mohla podle 

Longmora mohla přispět mediální prezentace „postižení“, která by měla být vnímavější 

k negativním dopadům svých obrazů a chápat „postižení“ ve spojení se společenskou 

odpovědností (1987: 75-8). Zda, je na to společnost připravena, zůstává nezodpovězenou 

otázkou. Tomu, jak se s reprezentací hendikepu osobně vyrovnávají respondentky/i, se 

věnuji v empirické části. 
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2 Metodologie 

Kapitolou „Metodologie“ souhrnně označuji část, která se věnuje nejenom 

metodologii diplomové práce samotné, ale popisuje také, jakým způsobem jsem 

k jednotlivým metodám a závěrům dospěla a jak s nimi pracuji. Seznamuji čtenářky 

a čtenáře s výběrem respondentek a respondentů, průběhem rozhovorů, jejich kódováním 

a závěrečnou analýzou. Součástí této kapitoly je i vymezení mé vlastní pozice, se kterou 

k práci a k tématu přistupuji. Neméně důležitou podkapitolou jsou i etické aspekty 

diplomové práce,  které jsou podle mého názoru s metodologií práce úzce spojeny. 

2.1 Metodologie práce 

S reflexí problematičnosti kvalitativního výzkumu doplněného o feministickou 

metodologii jsem se potýkala už od okamžiku, kdy jsem volila téma diplomové práce. 

Moje obavy podpořily úsilí připravit se po metodologické stránce co nejlépe. Práce 

s literaturou mi pomohla vyjasnit si nejen otázky metody, ale především najít cestu, jak 

téma genderových aspektů rehabilitační péče uchopit. Specifikovala jsem výzkumné téma, 

výzkumný problém i otázky. Na základě přečtených knih jsem provedla předvýzkumu, 

dozvěděla se více o různých metodách a pochopila význam práce s terénními poznámkami.  

Denzin a Lincoln uvažují o kvalitativním výzkumu jako o multimetodologickém 

zkoumání jevů v jejich přirozeném ustanovení s reflexí kontextů a vědomím jejich neustálé 

proměny. Jeho cílem není popis ale porozumění sociálním jevům, ke kterým dochází 

skládáním nových významů, technik a metod (Denzin, Lincoln, 1994: 3-6).  Rysem 

feministické metodologie je, že se zabývá nejen „pravdou“ ale také tím, jak se poznání 

vytváří, zda je oprávněné a zda ozřejmuje svá východiska (Ramazanoglu, Holland, 2004: 

9-10). Tím, o co jsem usilovala, nebyla syntéza poznatků, ale skutečnost vidět věci a jevy 

v širších souvislostech a vztazích v neustálém interaktivním procesu. Pro výběr 

kvalitativního výzkumu hovořila i jeho konfrontace s každodenním sociálním životem 

a způsob jakým se dotýká jeho specifických příčin. Využívala jsem subjektivních výpovědí 

umožňujících odhalit i jemné detaily ze života lidí s hendikepem, skrze něž jsem získávala 

informace, které by zůstaly metodou dotazníků nebo jinou kvantitativní metodou skryty. 
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Feministické přístupy k metodologii znamenaly volby mezi různými strategiemi pro 

určení souvislostí mezi představami, zkušeností a realitou. Existují různé způsoby, jak 

propojit feministické myšlenky se zkušeností žen a mužů. Společné feministickým 

bádáním je, že se obracejí na genderovou strukturu sociálního života, ale závisí také na 

úsudcích o oprávněnosti sociálních vztahů, na teorii moci a etických aspektech výzkumu 

(Ramazanoglu, Holland, 2004: 1-8). Feministická metodologie zdůrazňuje, odpovědnost 

osob provádějící výzkum za použité nástroje i za nakládání s informacemi, o což jsem se 

snažila a k čemu jsem se prostřednictvím informovaného souhlasu zavázala. Tyto 

skutečnosti jsem reflektovala už ve chvílích, kdy jsem prováděla předvýzkum.  

Pozitivním aspektem studia odborné literatury zabývající se metodologií byl impuls 

k „průzkumu“ výzkumné oblasti – předvýzkumu. Přestože mi zpočátku připadaly rady 

z knihy Jiřího Pelikána „Základy empirického výzkumu pedagogických jevů“ zbytečné 

a časově náročné, zpětně je hodnotím jako velmi prospěšné (Pelikán, 2007: 78-80). 

Ujasnila jsem si výběr metody a opustila zúčastněné pozorování pro jeho omezené 

možnosti v prostorách ústavu (pohyb po zdravotnickém zařízení byl v některých směrech 

omezen) a rozhodla se pro polostrukturovaný rozhovor. Pilotní rozhovor mi pomohl 

otestovat formulaci otázek ale i způsob, kterým rozhovor povedu. Jasněji se začala rýsovat 

časová náročnost rozhovorů, oblast informací, které jsem schopná zjistit, ale i jejich 

problematické momenty. Nejpodstatnějším důsledkem předvýzkumu bylo zjištění toho, co 

je pro práci relevantní, a co už leží za hranicemi tématu genderovanosti rehabilitační péče. 

Vytvoření osnovy práce bylo díky předvýzkumu do značné míry usnadněno.  

Lepší zmapování výzkumného problému potvrdilo, že polostrukturované rozhovory 

zkoumání genderových aspektů rehabilitační péče vyhovují. Podobně jako Reinharz 

souhlasím s tím, že se nejedná o metodu s omezenou kvalitou produkce dat. Produkce 

nestandardizovaných dat umožňuje různými způsoby využít různorodosti mezi lidmi 

a usnadňuje přístup k lidským myšlenkám, představám, vzpomínkám a to skrze vlastní 

slova respondentky/a (Reinharz, 1992: 21). Respondentky/i mají možnost vyjádřit své 

myšlenky a pocity i nonverbální komunikací (např. nepřímé vyjádření frustrace). Rozhovor 

vyžaduje citlivý přístup osoby výzkumníka/ce a jeho/její stoprocentní pozornost (Reinharz, 

1992: 21-23). Nedbalý přístup k osobám respondentek/ů by mohl vést ke zkreslení stejně 

tak jako zkoumání zdravotnického zařízení bez přítomnosti výpovědí rehabilitovaných. 

Vyjednávání o rozhovorech s personálem ústavu nebylo bezproblémové. Rozhodla jsem se 

proto, že rozhovory s personálem opustím ve prospěch těch s rehabilitovanými. Jejich 

počet nebyl předem stanoven. Bylo obtížné odhadnout, kolik z  oslovených mi rozhovor 
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poskytne nebo zda je nebude nutné opakovat. Otázku uzavřel informovaný souhlas ze 

strany ústavu bez odůvodnění vyžadující, aby počet rozhovorů nepřekročil číslo deset.  

Konečný počet respondentek/ů se po konzultaci s vedoucí práce ustálil na šesti 

a neposkytoval tak mnoho prostoru pro zahrnutí různých kategorií. Usilovala jsem alespoň 

o vyvážený podíl žen a mužů a o to, aby si byly/i věkové blízcí. Svou pozornost při jejich 

výběru jsem zaměřila na podmínku jejich rehabilitace v Rehabilitačním ústavu Kladruby, 

aby byl jejich hendikep tělesného rázu a došlo k němu v průběhu jejich života. Snažila 

jsem se o co nejpestřejší výzkumný vzorek, tzn., aby zahrnoval různé hendikepy, široké 

věkové spektrum nebo osoby s různým rodinným a „sociálním zázemím“ 8. Právě „sociální 

zázemí“ pro mne bylo nově objevenou kategorií. Po konzultaci a Evou Talpovou, 

koordinátorkou pro kvalitu péče v Rehabilitačním ústavu Kladruby, se ukázalo, že míra 

finančních prostředků a povaha zázemí umožňují lidem s hendikepem opatřit si různé 

protetické pomůcky, bezbariérové bydlení, upravené auto nebo zajistit si kvalitní asistenční 

službu. To vše se pak významným způsobem odráží v kvalitě jejich života (například 

ovlivňuje pozici konkrétního člověka na trhu práce).   

Snažila jsem se o porozumění prožívání aktérek/ů a tomu, jak interpretují svou 

životní situaci. Usilovala jsem o to, aby byl mezi mnou a osobou respondentky/a vytvořen 

rovnocenný vztah založený na otevřenosti a důvěře. Kromě výzkumných otázek jsem 

kladla i otázky doplňující, prostřednictvím nichž jsem se snažila vzbudit zájem o osobu 

respondetky/a a podpořit ji/ho k dalšímu vyprávění o sobě. Pro většinu lidí to bylo poprvé, 

co o hendikepu a svém vztahu k němu takto hovořili anebo co měl někdo zájem dozvědět 

se něco o nich, o jejich prožívání. Důvěra, o které píše Reinharz, byla pro náš vztah 

v těchto momentech zásadní, a  proto jsem se snažila vytvořit příjemnou atmosféru bez 

přítomnosti rušivých elementů. Rozhovory se zpravidla uskutečňovaly v domácnosti 

respondetky/a. Každé/mu jsem se snažila dát najevo, že se o něj zajímám jako o člověka, 

že mě její/jeho příběh není lhostejný (Reinharz, 1992: 28-30). Některé z rozhovorů 

vyžadovaly větší vyjednávání mé pozice, jiné měly hladší průběh. Bez reflexe svého 

vztahu ke zkoumané osobě a k etickým zásadám výzkumu se neobešel žádný.  

Soubor otázek, které jsem pro účely výzkumu vytvořila, vkládám mezi přílohy práce 

a označuji ho číslem jedna. Při vytváření otázek jsem se významně inspirovala knihou 

Miroslava Dismana „Jak se vyrábí sociologická znalost“. Požadavek jednoznačné 

                                                 
8 Sociální zázemí užívám jako zastřešující pojem pro materiální a finanční podmínky v kombinaci 
s rodinným či partnerským prostředím, ve kterém ženy a muži s hendikepem žijí a které jim pomáhá řešit 
různé druhy překážek a problémů.  
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a srozumitelné formulace, Disman rozšiřuje o řadu dalších vlastností. Upozorňuje na 

nebezpečí otázek směšující různé věci, které jsem zpočátku nevědomě užívala 

v předvýzkumu, i na důležitost kontrolních otázek (2008: 129). Snažila jsem se začít 

neproblematickou, otevřenou otázkou, díky níž lépe poznám člověka, s nímž hovořím. Ve 

střední části jsem volila otázky pro respondentku/a méně zajímavé a nakonec ty, které by 

mohly ovlivnit odpovědi na otázky předchozí (Disman, 2008: 156,157). Zásadní Dismanův 

přínos vidím v tom, jakým způsobem může začínající/mu výzkumnici/ovi pomoci 

uvědomit si, zda nejsou jeho otázky zavádějící, sugestivní, zraňující, zda je s to je schopen 

respondent/ka zodpovědět nebo jestli otázce rozumí všichni stejným způsobem. Díky jeho 

doporučením jsem si včas uvědomila, že některé otázky nejsou nezbytně nutné nebo nejsou 

vzhledem ke zkoumanému tématu relevantní (Disman, 2008: 156-159). 

Význam detailních terénních poznámek jsem ocenila zejména  analýze. Disman 

doporučuje, aby v nich byla osoba výzkumníka/nice jako individua dobře viditelná, a proto 

jsem popisovala i své pocity, dojmy, postřehy, pochybnosti nebo nápady (2008: 312-315). 

Přehledné terénní poznámky mi do určité míry ulehčily kódování rozhovorů. První 

otevřené kódování šesti přibližně hodinových rozhovorů probíhalo po jednotlivých větách 

a vzešla z něj necelá stovka kódů. Po odstranění kódů, které nebyly pro téma práce 

relevantní anebo měly velmi podobný význam, se jejich počet zmenšil. Z nich jsem 

vyabstrahovala dvacet pět abstraktnějších kategorií, jež jsem tematicky rozřadila do osmi 

centrálních kategorií: Konceptualizace hendikepu, Strategie vyrovnávání se s hendikepem, 

Strategie odlišování nebo aliance, Rehabilitační ústav Kladruby, Rehabilitační péče, 

Genderové aspekty, Utváření vlastní identity a vnímání sebe sama a Pojmenovávání lidí 

s hendikepem očima respondentek/ů (Strauss, Corbinová, 1999: 41-52).  

 Tyto centrální a tematické kategorie se staly základnou pro analýzu rozhovorů 

a spolu s dílčími výstupy z kódování je přikládám v příloze č. 4 „Výstup z kódování 

rozhovorů“. V průběhu axiálního kódování jsem jednotlivé kódy obsažené v  centrálních 

kategoriích doplnila o dimenze kódů, o jejich kontext, příčiny a následky. Zjišťování 

vztahů probíhalo vždy na úrovni jednoho rozhovoru i napříč všemi rozhovory, v nichž se 

daný kód vyskytoval. Takto zmapované vztahy mezi kódy se staly podkladem pro 

empirickou část. Výstup z axiálního kódování v práci neuvádím. V zájmu zachování 

anonymity a kvůli důvěrnosti získaných informací neuvádím ani přepisy rozhovorů. Abych 

čtenářky/e seznámila s respondentkami/y analyzovaných rozhovorů, rozhodla jsem se 

uvést stručné představení jich samotných i jejich životních příběhů ve formě medailonů 

otevírajících empirickou část diplomové práce.  
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2.2 Lokace  

Z pozice návštěvnice Rehabilitačního ústavu Kladruby jsem neměla mnoho 

příležitostí věnovat se tomu, jak jsou mocenské vztahy v instituci utvářeny a jak 

distribuovány, i když bylo na první pohled zřejmé, že zde intenzivně působí. I přes 

otevřenost ústavu, která se po získání informovaného souhlasu ze strany ředitelství ještě 

zvýšila, jsem silně pociťovala pozici člověka zvenčí. Vyrovnat se pozicí cizinky, proto 

bylo pro porozumění genderovým aspektům hendikepu, mocenským vztahům 

i rehabilitační péči od počátku klíčové.  

Ke zkoumání genderových aspektů rehabilitační péče přistupuji z pozice 

výzkumnice, z pozice ženy mladšího středního věku a především z pozice tělesně zdravého 

člověka, který má s „postižením“ jistou zprostředkovanou a do určité míry i osobní 

zkušenost. Od prvních výzkumných kroků si bylo nutné uvědomit, že do prostoru 

rehabilitačního ústavu vstupuji z pozice občasné a dočasné návštěvnice. Ta ústav zkoumá, 

ale není jeho bezprostřední součástí, neparticipuje na mocenských vztazích, které ve 

zdravotnickém zařízení fungují, ale je na místě osoby, která je touto mocí spíše omezena 

(např. v otázce přístupu na některá oddělení, v povinnosti dodržovat vnitřní řád ústavu, 

v respektování informovaného souhlasu, respektem anonymity). Na druhou stranu se 

nemohu zříci jisté moci, kterou jsem pozicí výzkumnice získala, a sice moci ve vztahu ke 

klientele, resp. těm, které/ří mi poskytly/i rozhovor. Jejich otevřenosti ve výpovědích jsem 

nezneužívala a nakládala s jejich důvěrou se zvýšenou opatrností. Usilovala jsem o to, aby 

byl vztah s respondentkami/y rovnocenný a abychom tuto skutečnost pociťovali vzájemně.  

Má lokace byla významným způsobem ovlivněná feministickou perspektivou. 

K vlastní výzkumné pozici se vztahuji prostřednictvím několika konceptů. Výchozím se 

pro mě stal přístup Gayatri Chakravorty Spivak. Autorka se zabývá otázkou, kdo má právo 

se k čemu a jakým způsobem vyjadřovat. Neustále jsem se potýkala 

s  vědomím komplikovanosti toho, jak přistupovat k výpovědím respondentek/ů: nebýt 

podezřívavá ani přespříliš důvěřivá, zůstat ostražitou před dominantním čtením a nenechat 

se vtáhnout osobních výpovědí. Snaha o porozumění kontextům a vnímání vlastní lokace 

mi napomáhala vyhýbat se  homogenizacím, generalizovaní tvrzení a konstruování lidí 
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s hendikepem jako „těch druhých“, omezených na pouhé výzkumné objekty (Spivak, 

Gunew, 1986: 136,137).9  

Mou obavou, kterou jsem měla neustále na paměti, bylo vyvarovat se závěrům 

z výpovědí tokenů. Bylo zřejmé, že jejich přítomnost ve výzkumném vzorku bude obtížné 

odhalit. Snažila jsem se zaměřit se na aspekty spojené s věkem, ekonomickým a rodinným 

zázemím. Důležité bylo přihlédnout k tomu, jaký je rozsah hendikepu a jak dlouho s ním 

konkrétní osoba žije. Vzhledem k tomu, že velikost výzkumného vzorku byla poměrně 

malá, obávala jsem se, aby jeho reprezentantky/i nedisponovaly/i určitými privilegii, která 

by vedla k zneviditelnění těch, kteří se s jejich postavením nemohou ztotožnit (Spivak, 

Gunew, 1986: 137-140).10 Paralelu k této problematice a možnost, jak se s potencionálními 

problémy spojenými s vlastní lokací vyrovnat, jsem nalezla ve dvou konceptech autorek 

známých z postkoloniálních studií. 

Inspirací se mi staly bell hooks a Chandra Talpade Mohanty. Druhá ze zmíněných 

autorek varuje před chápáním určité skupiny lidí jako jednotného monolitu se stejnými 

potřebami, zájmy, problémy nebo názory. Nekritické přijímání této univerzality bývá 

podpořeno dominujícím diskursem, který zastírá různé kontexty a šíři problematiky. 

Mohanty dále upozorňuje na nebezpečí mocensky zatíženého vztahu subjektu a objektu, 

před prezentací sebe jako hodnotově nezatížené osoby a před chápáním zkoumané osoby 

jako méně hodnotné, méně schopné nebo jako oběti své situace (Mohanty, 1991: 51-60). 

Tato optika bohužel vystihuje, jak jsou lidé s hendikepem většinovou společností viděni 

velmi přesně a bohužel až příliš často. Usilovala jsem o to vidět  mnohočetnost kontextů 

a širokou diverzitu problematiky. bell hooks doporučuje zaměřit se na ty, kteří nemohou 

z nejrůznějších příčin participovat na moci, hodnotách, měřítkách nebo stylu života 

dominantní společnosti. Právě ti bývají vnímáni jako méněcenní. Nebezpečnou tendencí 

bývá posuzovat život lidí s omezeným přístupem k majetku a moci za nešťastný 

a neplnohodnotný (bell hooks, 2000: 76-81). Vztaženo k lokaci, bylo důležité tyto 

tendence reflektovat a nehodnotit to, čím může život s „postřižením“ být. 

                                                 
9 Moc je přítomna na obou stranách. Spivak ji nezjednodušuje jen na moc hovořit a být slyšen, ale také na 
moc naslouchat, umožňovat prostor pro promluvu a možnost vybírat si, co chceme slyšet. Doporučuje hledat 
stále nové nevyslyšené hlasy a nacházet nová čtení, aby nebyl pohled výzkumnice/ka jednostranně zatížen 
a aby byl prostor pro diverzitu sdělení byl co nejširší. 

 

10 Tokeni, coby reprezentantky/i určité skupiny, podle Spivak znemožňují vidět rozmanitost, aniž by si 
uvědomovali své privilegované postavení. Vždy bychom měli mít na paměti, že určitá výpověď je primárně 
subjektivním sdělením a až pak ji vztahovat k příslušné skupině. Tokenismus může vést ke ghettoizaci nebo 
zastiňování těch, za něž se hovoří a kteří s tokenem mohou ztrácet pocit sounáležitosti. Kdo mluví a kdo 
naslouchá, jsou otázky mocenských pozic silně ovlivněné stále přítomným politickým vědomím.  
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Uvědomovat si vlastní pozici v rozhovorech, mít na paměti šíři problematiky 

a různorodost různých kontextů bylo obtížné. Nechápat lidi s hendikepem jako „ty druhé“ 

nebo jako homogenní skupinu vyžadovalo být neustále ve střehu. Vyhnout se tomu, jak na 

„postižení“ nahlíží a jak ho vnímá většina společnosti a negeneralizovat a nezjednodušovat 

výpovědi vyžadovalo rovněž velké úsilí. To, co ale považuji v souvislosti s vlastní pozicí 

ve výzkumu za nejobtížnější, bylo vzdání se vlastních hodnocení a soudů. Nesklouzávat od 

respektu k soucitu nad tíhou osudu se mi dařilo jen s vypětím všech sil. 

2.3 Etické zásady výzkumu 

Od prvních okamžiků výzkumného bádání mě provázela nutnost reflektovat svou 

pozici a s ním úzce spojené etické zásady. Odpovědi na otázky spojené s etickými 

problémy jsem zpočátku hledala v publikacích, které se zabývají metodologií. Ke svému 

zklamání jsem nebyla příliš úspěšná. Etické aspekty práce se v nich zpravidla omezují na 

popisy informovaných souhlasů, ale návody na to, jak pracovat s etikou v rámci instituce 

nebo jak přistupovat k citlivým momentům výpovědí téměř vůbec neposkytují. Cenným 

zdrojem informací se mi stala kniha „Spoutaná Rozkoš“ napsaná Kateřinou Nedbálkovou 

(2006), která prováděla etnografickou studii v prostorách ženské věznice. Podobně jako 

Nedbálková i já vnímám RÚK jako instituci, jejíž podobě a chodu je možné lépe 

porozumět, analyzujeme-li proces, jak jsme do prostoru vstupovali (Nedbálková, 2006: 

54). Pokusím se nastínit, jakým způsobem ji zkoumá a s jakými etickými problémy se 

potýká člověk, který ji doposud znal pouze povrchně a zvenčí.  

Po několika soukromých návštěvách pohyb v rámci ústavu vyžadoval informovaný 

souhlas od jeho vedení. Po vyjednávání o možnostech a podobě zkoumání bylo žádosti 

o provedení výzkumu v RÚK vyhověno.  Přesně stanovená pravidla mi pomohla pochopit, 

kde jsou hranice, za něž bych neměla zajít, ale také to, jak instituce po formální stránce 

funguje. Pozitivně hodnotím, že se mi prostřednictvím souhlasu od ústavu otevřela cesta 

k lepší komunikaci se zdravotnickým i administrativním personálem, který do té doby 

reagoval na mou přítomnost v ústavu nedůvěřivě. Kopii informovaného souhlasu jsem 

předkládala při vstupu do ústavu a  přikládám ji rovněž do příloh diplomové práce.  

Informovaný souhlasu stojící počátku každého z rozhovorů, je přílohou č. 3. 

Obsahuje informace o plánu komunikace, o zaznamenávání rozhovoru, zpracování 

osobních a důvěrných informací a jejich publikaci (Hendl, 2008: 153-157). Eticky 
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problematické otázky důvěry, anonymity a zpřístupnění výsledků jsem se snažila ošetřit na 

základě závěrů, ke kterým dochází Keith F. Punch. Protože ochrana soukromí byla mým 

primárním zájmem, rozhodla jsem se ponechat na zvážení respondentek/ů, které informace 

o sobě chtějí zveřejnit, a možnost ukončit spolupráci jsem chápala jako samozřejmost 

(Punch, 2008: 194-196).  Přes citlivost tématu vnímám všechny rozhovory jako velmi 

otevřené. Otázka anonymity a důvěrnosti informací se pro respondetky/y nezdála být příliš 

důležitá a některé dotazy zodpovídaly/i nad rámec mého očekávání.  

Velmi otevřené a důvěrné výpovědi, inspirující zamyšlení se, problematizování 

některých jevů a postřehy, týkající se zkoumaného tématu, jsem získala od lidí, kteří si 

nepřáli být součástí výzkumu, neměli zájem otevřít mnohdy bolestivé vzpomínky nebo 

měli obavy z narušení svého vztahu s ústavem. Protože jejich výpovědi považuji za velice 

podnětné, rozhodla jsem se je v diplomové práci uvést ve formě postřehů nebo 

doplňujících poznámek. Činila jsem tak s vědomím, že si tito lidé přáli zachovat své 

soukromí a zůstat v anonymitě. Místo jejich pravých jmen uvádím jména smyšlená, 

neuvádím informace, které by je mohly diskreditovat (např. v souvislosti s jejich vztahem 

k ústavu) a neprozrazuji údaje, které by jejich totožnost mohly odhalit. 

 Vyjednávání vstupu, působnosti ve zkoumaném prostředí a provádění rozhovorů 

bylo procesem neustálého balancování stejně jako etického a strategického uvažování. Po 

celou dobu výzkumu jsem se snažila reflektovat etické aspekty přístupu k prostředí 

i respondentkám/ům. Usilovala jsem o to, abych byla otevřenou, ale kriticky uvažující 

posluchačkou, která nevynáší o výpovědích generalizující a zavádějící soudy. Každý 

rozhovor jsem se snažila posuzovat individuálně a s maximálním ohledem na kontexty, ze 

kterých vychází.  
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3 Rehabilitační ústav Kladruby a rehabilitační péče  

V této kapitole si kladu za cíl přiblížit zařízení, které každoročně zasáhne do života 

stovkám lidí a mnohé z nich ovlivní na celý život. Představuji Rehabilitační ústav 

Kladruby jako specifický druh instituce s pevnou strukturou, pravidly a řády. Kromě 

činností bezprostředně spojených s rehabilitací a chodem zařízení se věnuji i jejím 

vedlejším aktivitám. Ve druhé části kapitoly začínající podmínkami a průběhem přijetí, 

seznamuji čtenářky/e s rehabilitačními procedurami a metodami. Závěrem se věnuji 

„opakované rehabilitační péči“, tj. pobytům, které rehabilitované/ní v zájmu svého 

zdravotního stavu na vlastní žádost v různých časových intervalech absolvují. Význam 

„opakovaných rehabilitací“ pro život lidí s hendikepem je blíže diskutován 

respondentkami/y v empirické části práce.  

3.1 Rehabilitační ústav Kladruby 

Kapitola představuje RÚK jako specifický druh zdravotnické instituce. Věnuje se 

jeho struktuře: rehabilitačnímu úseku, vedení ústavu a sociálnímu a provozně správnímu 

oddělení. Zabývá se pravidly a řády, kterými se toto zařízení řídí, právy, které klientele 

ústav deklaruje a povinnostmi, které od ní a od personálu vyžaduje. Detailněji nahlížím na 

„Etický kodex zaměstnance RÚK“ a „Domácí řád RÚK“. Pro lepší představu o fungování 

této instituce se ve zkratce zmiňuji i o jeho vedlejších aktivitách. Kulturní, sportovní 

a vzdělávací činnosti sice do rehabilitace přímo nespadají, ale jsou s ní úzce provázány. 

3.1.1 Představení 

Rehabilitační ústav Kladruby leží severovýchodně od Vlašimi, poblíž obce Kladruby. 

Lokalitu vybral v roce 1932 vlašimský lékař Viktor Schiller s vizí, že zde vznikne 

sanatorium pro léčbu tuberkulózy kostí. Plány přežily období druhé světové války, během 

které zařízení sloužilo jako nemocnice pro německé raněné vojáky, ale jeho cíl se nikdy 

nenaplnil. Po válce začalo zařízení fungovat coby „Státní doléčovací ústav“ a postupně se 

soustřeďovalo na léčení poruch pohybového ústrojí po úrazech a operacích. V průběhu let 

rozšířilo svou působnost, reagovalo na požadavky rozšiřování rehabilitace a poskytování 
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ošetřovatelské péče. Kapacita lůžek byla navýšena ze 160 na 210. V roce 1975 byl do 

provozu uveden sportovní areál a byty pro zaměstnankyně/ce ústavu, které/ří se do 

Kladrub stěhovaly/i z celého Československa. Dílčími rekonstrukcemi a modernizací 

procházel ústav až do otevření rehabilitačního oddělení v roce 1995. Zrekonstruovány byly 

plavecký bazén a vířivky. Opravou prošly kinosál, tělocvična, učebna výpočetní techniky 

nebo prostor pro psychoterapii. Dnes ústav tvoří komplex budov propojených podzemními 

koridory umožňující bezbariérový pohyb ve všech jeho prostorech (RÚK-Historie, 2010). 

V současnosti patří RÚK mezi státní rehabilitační zařízení11 poskytující celodenní 

komplexní rehabilitační péči po úrazech, operacích a onemocnění pohybového 

a nervového systému. Je jedním ze třech zařízení12, kde funguje tzv. spinální rehabilitační 

jednotka, na níž je ročně přijato více než sto lidí po závažných čerstvých míšních 

poruchách. Kromě celodenní intenzivní rehabilitační péče v šesti odděleních o kapacitě 

250 lůžek, ústav nabízí i  ambulantní péči (RÚK - Současnost, 2010). V RÚK jsou 

rehabilitovány/i klientky/i s těžkými formami poškození centrálního nervového systému, 

u nichž zůstávají trvalé následky, jako jsou kvadruplegie, paraplegie nebo různé stupně 

„ochrnutí“. Klientky/i po amputaci končetin/y se zde učí zvládat každodenní aktivity 

s protetickou pomůckou. Rehabilitační péče v RÚK se ale věnuje i „lehčím diagnózám“ 

jako jsou bolesti a onemocnění zad nebo kloubů. Ve spolupráci napříč obory ortopedie, 

traumatologie, neurochirurgie nebo psychologie usiluje o co nejoptimálnější obnovu 

„poškozených funkcí“ a úspěšnou sociální rehabilitaci (Výroční zpráva, 2009). 

Hlavní činností RÚK je poskytování rehabilitační péče a péče s tím související. Ta 

zahrnuje procedury fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie, elektroléčby, 

vodoléčby, laserovou terapii, akupunkturu, masáže, rehabilitační péči k soběstačnosti 

a  protetickou a orthotickou péči. V oblasti preventivní, regenerační a pokračovací péče se 

zaměřuje na pobyty pro posílení fyzického a duševního zdraví. RÚK nabízí individuální 

zhotovení ortopedicko-protetických a zdravotnických pomůcek, nabízí jejich opravy 

a úpravy. Spolupracuje na vzdělávacích programech určených pro zdravotnický personál 

a organizuje kurzy, stáže a semináře. Vedlejší aktivitami RÚK jsou sportovní a kulturní 

akce určené klientkám/ům i široké veřejnosti (Výroční zpráva, 2005). 
                                                 

11 RÚK je státní příspěvkovou organizací, přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na základě 
rozhodnutí č. 5793/2005 je samostatným právním subjektem.  
12 Spinální jednotku zajišťuje Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Liberec, Fakultní vojenská nemocnice 
v Ostravě – Porubě a Úrazová nemocnice v Brně. Tyto zařízení bývají prvním místem, kde jsou pacientky 
a pacienti s poruchou míchy léčeni. Odtud se pak dostávají do jednoho ze tří zařízení, které disponují spinální 
rehabilitační jednotku. Kromě Rehabilitačního ústavu Kladruby jsou i ve Fakultní nemocnici v Motole 
a Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé. 
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RÚK zajišťuje dva typy léčebných pobytů, ty které jsou hrazeny zdravotními 

pojišťovnami a ty, jenž si klientky/i hradí v plné výši sami. Ze zdravotního pojištění je 

hrazena péče na spinální rehabilitační jednotce a léčebné rehabilitační pobyty. Jejich 

podoba a délka trvání závisí na zdravotním stavu, ale zpravidla nepřekračuje jeden měsíc. 

(Výroční zpráva, 2009). Pobyt na rehabilitační spinální jednotce trvá maximálně pět 

měsíců. Z vlastních prostředků si rehabilitující hradí regenerační, a preventivní pobyty. Ty 

probíhají v řádech několika dnů  na základě krátkodobého rehabilitačního programu 

cíleným na zlepšení fyzické a psychické kondice. Pokračovací pobyty jsou možné jen 

v případě volných lůžek a soustředí se na zlepšení klinického stavu a zajištění běžných 

aktivit umožňující rehabilitovaným přechod do domácího prostředí (RÚK, 2010). 

Mimo rehabilitační péče poskytuje RÚK sociální služby určené klientkám/ům 

ukončují rehabilitační pobyt a osobám, které již nevyžadují rehabilitaci, ale vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu nejsou schopné obejít se bez pomoci jiné osoby a nemohou být 

propouštěny do doby než je jim zabezpečena pomoc osoby blízké nebo terénních 

a ambulantních sociálních služeb. Ústav jim zajišťuje ubytovávání, stravování, pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nabízí pomoc při uplatňování jejich práv 

a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služby si hradí z části sám/a, z části jsou 

hrazeny ze státního příspěvku na péči a  zdravotní pojišťovnou. Pro přijetí je nutná volná 

kapacita tzv. „sociálních lůžek“ a musí být prokázáno, že obdobná péče nemůže být 

poskytnuta v místě bydliště (RÚK-Sociální služby, 2010). 

Rehabilitační ústav se zapojuje i do projektů Evropské unie a grantů Středočeského 

kraje, z nichž čerpá dotace na modernizaci zdravotnického zařízení nebo koupi nového 

vybavení. Díky projektu „Zkvalitnění lékařské péče v RÚK – zavedení efektivnějších 

metod léčby“ byly pořízeny speciální polohovací antidekubitní lůžka, zvedací zařízení, 

hydroterapeutické vany, lokomat13, mechanické i elektrické vozíky nebo přístroje pro 

lymfatickou drenážní masáž. Projekt podpořil zavádění preventivních programů 

a  vybudování školícího a poradenského centra (Výroční zpráva, 2008).   

3.1.2 Vnitřní struktura  

Chod RÚK je realizován ve třech oblastech činnosti: řídicím úseku, zdravotnickém 

útvaru a provozně správním úseku. Zvláštní postavení zaujímá sociálně zdravotní oddělení. 

                                                 
13 přístroj pro nácvik chůze pro klientky/y po úraze páteře a poranění míchy 
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Jednotlivé činnosti jsou vnitřně provázány a pracují v součinnosti. Pro zabezpečení 

optimálního chodu rehabilitační péče jsou nezbytné všechny z nich, ale primární postavení 

má úsek zdravotnický, který zajišťuje komunikaci s klientkami/y, ovlivňuje podobu 

rehabilitačního pobytu, průběh procedur a má v kompetenci celkovou péči v době 

hospitalizace nebo ambulantní rehabilitace. V diplomové práci mu proto budu věnovat 

největší pozornost. Strukturu stručně nastíním v rámci této podkapitoly, jeho jednotlivými 

oblastmi činností, rehabilitační péčí a používanými metodami se budu zabývat v kapitole 

následující. Ve stručnosti se také zmíním o podobě dalších třech úseků. 

 

Zdravotnický úsek  

 
Zdravotnická péče se soustředí na stavy po úrazech, onemocněních nebo operacích 

pohybového a nervového systému. Klientky/i rehabilitačního zařízení musí být starší 

patnácti let a jejich zdravotní stav nesmí být v rozporu s podmínkami rehabilitace, tzn., 

nevyžadují lékařskou péči, jejich zranění jsou zahojena a nemoci nejsou infekční. 

Podmínkou pro přijetí je podání návrhu na léčbu, ve kterém je obvodní/m lékařkou/řem 

nebo speciální pracovištěm potvrzen zdravotní stav klientky/a. Diagnostickými skupinami, 

které jsou v RÚK rehabilitováni jsou: paraplegie, tetraplegie, hemiplegie, skoliózy, stavy 

po operacích meziobratlových plotének, diskopatie, postižení periferních nervů, 

pooperační stavy kostí a kloubů nebo amputace (Výroční zpráva, 2009) 

Klientky/i jsou ubytovány/i na jednom ze šesti lůžkových oddělení organizačně 

rozdělených na čtyři primariáty. Prvním primariátem je spinální rehabilitační jednotka, kde 

jsou léčeny/i klientky/i po čerstvých míšních poraněních. Po dohodě s vedoucími 

spinálních jednotek, jednotek intenzivní péče nebo neurologických oddělení je schopná 

přijímat klientky/y už od 6. týdne vzniku „postižení“. Po stabilizaci stavu může klient/ka 

dokončit rehabilitaci v RÚK nebo na rehabilitačním pracovišti v místě bydliště. První 

primariát se soustředí na intenzivní rehabilitaci postižení periferních nervů, lehčích paréz 

nebo stavů po operaci páteře (Výroční zpráva, 2009).  

Pod druhý primariát spadá lůžkové oddělení dva a šest o kapacitě 75 lůžek. Na 

druhém lůžkovém oddělení jsou léčeny/i klientky/i s ortopedickými a chirurgickými 

diagnózami a po amputacích končetin. Šesté oddělení se věnuje postižením periferních 

nervů, vertebrogenními obtížím a poruchám pohybového ústrojí. Z části také slouží pro 

preventivní pobyty. Třetí primariát tvoří opět dvě oddělení o celkové kapacitě 70 lůžek. Na 

jednom z nich se pozornost věnuje postižení periferního nebo centrálního nervového 
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systému, stavům po poranění lebky nebo úrazům hlavy a na druhém se rehabilitace 

soustředí na vereterbrogenní obtíže a na stavy po operacích, onemocnění nebo úrazech 

pohybového ústrojí. Podmínkou přijetí je rovněž plná samostatnost, která je vyžadována 

i na čtvrtém primariátu určenému pro  klientky/y po operacích a úrazech pohybového 

systému a nervového aparátu s různou mírou „postižení“. Na oddělení o 55 lůžcích bývají 

hospitalizováni ženy a muži s „lehčím postižením“ hradící si rehabilitační pobyt sami nebo 

zájemkyně/ci o regenerační a preventivní pobyty (Výroční zpráva, 2009). 

Nejrozsáhlejší součástí zdravotnického úseku je rehabilitační oddělení realizující 

cvičební program. Rehabilitační tým je tvořen ošetřovatelským personálem, lékařkami/i, 

fyzioterapeutkami/y, ergoterapeutkami/y, logopedkami/y a psycholožkami/gy. Důraz klade 

především na pohybovou terapii. Po kineziologickém vyšetření je stanoven rehabilitační 

program, jehož obsahem může být lokomoce, Vojtova metoda, senzomotorická cvičení, 

mobilizace kloubů a měkkých tkání, vertikalizace nebo nácvik mobility. Terapie probíhá 

individuálně i  skupinově. Odehrává se nejen na odděleních, ale i ve speciální tělocvičně 

pro vozíčkáře, v bazénech, vířivkách nebo v pracovních dílnách. Rehabilitace se skládá 

také termoterapie, elektroterapie, ultrazvuku, fototerapie, magnetoterapie, ergoterapie nebo 

nácviku soběstačnosti.  

Výběr optimálních zdravotních nebo kompenzačních pomůcek zajišťuje oddělení 

protetiky. Ve spolupráci s lékařkou/em nebo fyzioterapeutkou/em je možné přizpůsobit 

výběr pomůcky individuálním potřebám. Jedná se zejména o elektrické i mechanické 

vozíky, chodítka, zvedáky, antidekubitní matrace, polohovací postele, hole nebo ortézy. 

Oddělení zajišťuje také repasi, úpravy, servis a prodej zdravotnických pomůcek. Od roku 

2008 funguje jako půjčovna vozíků nebo lůžek (Výroční zpráva, 2009). 

 

Sociální úsek 

 
Sociální úsek jedná na základě individuálních potřeb klientely a řídí se předpisy 

z oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Spolupracuje s externími 

konzultantkami/y z oboru práva, posudkového lékařství, správy sociálního zabezpečení, se 

zástupkyněmi/ci zdravotních pojišťoven, městských úřadů, úřadu práce nebo 

zaměstnavatelkami/i. Individuální případy konzultuje s organizacemi na podporu práv lidí 

s hendikepem, organizacemi vozíčkářů nebo se sdruženími lidí se zdravotním 

„postižením“. Oddělení informuje klientky/y o  možnostech osob s hendikepem nebo 

aktuální podobě různých příspěvků. Pomáhá při sepisování žádostí a vyplňování tiskopisů. 
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Předává klientkám/ům kontakty na pečovatelské služby, osobní asistenci nebo sociální 

zařízení dostupná v místě jejich bydliště. Poskytuje kontakty na výrobce 

a zprostředkovatele speciálního vybavení a zdravotnických pomůcek. Situaci klientek/ů se 

snaží řešit za pomoci rodiny a s jejím/jeho souhlasem (Výroční zpráva, 2009). 

 
Řídící úsek 

 
RÚK řídí a na chod jednotlivých úseků a oddělní dohlíží ředitel, jeho zástupkyní je 

primářka spinální rehabilitační jednotky. Odpovědnou osobou za činnost personálu je 

hlavní sestra, za chod rehabilitačního oddělení zodpovídá jeho vedoucí (Výroční zpráva, 

2009). Od počátku jsem komunikovala s koordinátorkou pro kvalitu a ošetřovatelskou péči 

Evou Talpovou. Díky jejímu přispění jsem od ústavu získala informovaný souhlas, 

dokumenty týkající se ústavu, rehabilitační péče i vnitřní metodiky (Výroční zpráva, 2009). 

Do roku 2008 RÚK monitoroval spokojenost klientek/ů interní anketou. Jelikož 

přestaly splňovat požadavky ústavu na získání nových poznatků ke zlepšení kvality péče, 

bylo od anket upuštěno (Výroční zpráva, 2009). Později se RÚK zapojil do projektu 

„Kvalita očima pacienta“14 umožňující sledovat spokojenost s péčí napříč různými 

zařízeními a srovnávat je. Z výsledků projektu vyplynulo, že nejspokojenější klientelou 

rehabilitačních zařízení jsou právě klientky/i RÚK a zařízení získalo všechna ze tří 

možných ocenění – certifikát spokojený pacient v kategorii „lůžková zdravotnická 

zařízení“, „sestry lůžkových zařízení“ a „lékaři lůžkových oddělení“ (Kvalita očima 

pacientů, 2009) 

 

Provozně správní úsek 

 
Díky příznivému hospodaření RÚK navýšil kapacitu lůžek, provedl rekonstrukce 

budov a mohl zrekonstruovat část lůžkových oddělení, sociálních zařízení a modernizovat 

budovy. Provozně správní úsek se stará také o rekonstrukci a navyšování kapacit bytů, 

které jsou určeny pro personál a  studentky/y vykonávající zde praxe. Finanční investice 

i hospodaření monitoruje úsek vnitřního auditu. K ústavu patří personální a mzdové 

oddělení a útvar pro bezpečnost práce a ochranu zdraví (Výroční zpráva, 2009). 

                                                 
14 V roce 2009 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví všem jeho přímo podřízeným organizacím provést  
sledování kvality péče právě skrze projekt „Kvalita očima pacientů“. 
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Součástí provozně správního úseku je oddělení výpočetní techniky a statistických 

dat. RÚK nezpracovává data reflektující počty žen a mužů.15 Jedinou „genderovanou“ 

statistikou je počet zaměstnankyň/ců. Do roku 2008 byly vedeny dílčí statistiky hodnocení 

kvality péče reflektující i pohlaví. Data byla evidována pouze za dobu tří měsíců a tak pro 

zastoupení rehabilitovaných žen a mužů neměla vypovídací hodnotu. V současné době data 

rozlišující pohlaví nejsou pro ústav relevantní. Zatímco z pozorování a rozhovorů vyplývá, 

že drtivou většinou rehabilitovaných jsou klienti, z tabulky č. 2 plyne, že na pracovních 

pozicích v RÚK jsou v převážné většině zaměstnávány ženy a na některých postech 

výlučně ženy. Z celkového počtu 255 zaměstnanců jsou žen téměř tři čtvrtiny.   

 
Tabulka 2 Rozbor zaměstnanosti podle pohlaví 

Pracovnice/níci Celkem Z toho ženy 
Lékařky/ři 13 9 
Zdravotní sestry a bratři 54      53 

Nutriční terapeutky/ti 2 2 

Ergoterapeutky/ti 4 4 

Klinická/ý psycholog/ložka 3 2 

Fyzioterapeutky/ti 45 38 

Zdravotnický/á  asistent/ka 2 2 

Masér/ka 1 0 

Pomocný zdravotnický personál – sanitáři/ky 52 29 

Logoped/ka 2 2 

Zdravotně sociální pracovník/ce 3 3 

Technicko-hospodářská pracovní pozice 31 22 
Dělnická pracovní pozice 43 21 

Celkem 255 187 
Zdroj: Rehabilitační ústav Kladruby – Výroční zpráva 2009 

 

3.1.3 Pravidla, řády a etický kodex 

RÚK metodicky pracuje na vztahu ke své klientele, zakládá si na jejích pozitivních 

hodnoceních i uznání oficiálních míst. Spokojenost klientek/ů s úrovní poskytované péče 

vedla hned k několika oceněním. V této kapitole se budu věnovat zásadám, kterými se 

rehabilitační ústav řídí ale i pravidlům, které od rehabilitovaných vyžaduje: „Právy 

                                                 
15 Konzultace se statistikem Zdeňkem Dohnalem a koordinátorkou péče Evou Talpovou 
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pacientů“, „Chartou zdravotně postižených“, „Chartou práv a svobod starších občanů“ 

a „Desaterem pro lepší komunikaci s pacienty se zdravotním postižením“. Od metodických 

pokynů přecházím k „Etickému kodexu zaměstnanců RÚK“ a vnitřní směrnici - 

„Domácímu řádu RÚK“ definujícímu práva a povinnosti klientely. 

Vnitřní směrnice „Práva pacientů/klientů“ byla vydána v roce 2008. Je doplněna 

o čtyři přílohy: „Chartu zdravotně postižených“, „Chartu práv a svobod starších občanů“, 

„Desatero pro lepší komunikaci s pacienty se zdravotním postižením“ a „Etický kodex“, 

později nahrazený samostatným dokumentem. „Práva pacientů/klientů“ velmi stručně 

shrnují profesionální vztah mezi personálem a klientelou, vymezují podle jakých pravidel 

se bude tento vztah řídit, a kdo z personálu je za jednotlivé úkony zodpovědný. „Práva 

pacientů/klientů“ upozorňují na nutnost zpětné vazby a dávají konkrétní doporučení, jakým 

způsobem jednat s klientkami/y, které/ří neovládají český jazyk, mají afázii, jsou nevidomí 

nebo neslyšící. Zdůrazňují, že klient/ka je partner/ka, která/ý má právo podílet se na všech 

rozhodnutí týkající se jeho zdraví nebo péče (Práva pacientů/klientů, 2008).  

První příloha „Charta zdravotně postižených“ vychází z „Charty práv a povinností 

tělesně postižených“. V osmi bodech shrnuje práva osob s hendikepem: právo na nezávislý 

výběr způsobu a místa, kde chce člověk žít; právo založit rodinu a rozvíjet rodinné 

a přátelské vztahy; právo na kvalitní a kvalifikovanou pomoc; právo na lékařskou péči, 

během níž bude moci rozhodovat sám o sobě, žít a bydlet v místě, které odpovídá jeho 

přáním a potřebám; na finanční podporu technického vybavení pro nezávislý život; právo 

na umožnění komunikace, pohyb a přístup ke společnosti, vzdělání, úřadům, ekonomickým 

a profesním aktivitám i aktivitám ve volném čase a sportu. Každá osoba s hendikepem má 

právo na dostatečný příjem pro zajištění pohodlí a spokojeného života. Charta vychází 

z toho, že člověka s hendikepem provázejí různá omezení, zvyšuje se závislost na okolí 

a péči a společnost by mu měla zajistit podmínky k nezávislému a samostatnému způsobu 

života a prostředí pro seberealizaci a sebevědomí (Charta zdravotně postižených, 2008). 

„Charta práv a svobod starších občanů“ je detailnějším zpracováním předcházejícího 

dokumentu, který doplňuje o konkrétní roviny střetů zájmů starších osob s podmínkami 

společnosti. Dokument respektuje volbu staršího člověka, vymezuje jeho nároky 

v domácím i ústavním prostředí, práva na informace a bezbariérový pohyb.  Upozorňuje na 

důležitost přítomnosti rodiny a přátel a možnost disponovat se svým majetkem. Starším 

lidem by mělo být umožněno, aby si co nejdéle zachovali své aktivity a formou různých 

opatření podporovat jejich soběstačnost. Prostředkem proti vyloučení je zlepšení přístupu 

ke službám a lepší informovanost. Exkluze starších osob vede k nerespektování jejich 
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oprávněných potřeb ale i k infantilizujícímu přístupu k nim a neúctě ke konci života. 

(Charta práv a svobod starších osob, 2008). 

 „Desatero pro lepší komunikaci s pacienty se zdravotním postižením“ slouží jako 

metodika v různých zdravotnických zařízeních.  Jeho obsahem je šest oblastí, v nichž mezi 

personálem nebo veřejností může docházet ke komunikačním bariérám. Ty jsou doplněny 

o deset doporučení, jak se nedorozuměním vyvarovat a jak s nimi pracovat. Doporučuje, 

jak komunikovat s lidmi se sluchovým nebo zrakovým „postižením“, při doprovodu 

pacientů se zrakovým „postižením“, jak komunikovat s lidmi s pohybovým „postižením“ 

nebo se seniory se zdravotním „postižením“. Upozorňuje na to, že personál musí 

komunikovat s pacientkou/em nikoliv s doprovodem, že musí býtinformovat o zdravotním 

postupu a dát přiležitost o něm rozhodovat (Desatero pro lepší komunikaci s pacienty, 

2008). Text vznikl za podpory zdravotní pojišťovny a je distribuován mezi personál 

zdravotnických zařízení. Na hendikepované je nahlíženo téměř výhradně jako na 

pacientky/y a jejich „postižení“ je medikalizováno.  

Původně byla směrnice „Práva pacientů/klientů“ doplněna i o přílohu „Etický 

kodex“, který se později stal samostatnou vnitřní směrnicí RÚK. V roce 2007 se ustanovila 

Komise pro kvalitu péče zpracovávající hodnocení kvality a navrhující zlepšení nejen péče 

ale i zkvalitnění vztahu mezi personálem a klientelou. Byly aktualizovány náplně 

pracovních míst a kompetencí, proběhla školení, semináře a anketa spokojenosti 

zaměstnankyň/ců. Výsledkem bylo přijetí směrnice „Práva pacienta/klienta“ a dílčích 

metodických pokynů orientujících se na specifickou problematiku hendikepu16. Snahy 

o zkvalitnění vztahu mezi klientkami/y a personálem vyústily v přijetí nového etického 

kodexu (Výroční zpráva, 2007). 

„Etický kodex zaměstnance RÚK“ je závazný pro všechny zaměstnankyně/ce 

rehabilitačního ústavu a jeho porušení se trestá jako porušení pracovní kázně. 

Zaměstnankyně/ci se zavazují k  zaujímání nestranného a rovného přístupu. Práci mají 

vykonávat s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění, ochoty a bez předsudků. Kodex dbá na 

vyvarování se střetům zájmu, která blíže specifikuje. Zaměstnankyně/ci nesmí přijímat 

dary ani zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jejich rozhodování nebo přístup ke klientele. 

                                                 
16 Příklady těchto metodik jsou „Zásady komunikace s osobami s afázií a demencí“, „Tým pro léčbu 
dekubitů“ a „Tým pro péči o inkontinenci“. Metodické pokyny patří k vnitřním materiálům ústavu, které jsou 
používány pro jeho vlastní potřebu a oficiálně nejsou nikde zveřejněny. K nahlédnutí mi je poskytla 
koordinátorka pro kvalitu péče Eva Talpová. 
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Pravidla nejsou omezena jen na pracovní poměr, ale týkají se i jeho osobního života 

(Etický kodex zaměstnanců RÚK, 2008).  Znění etického kodexu je přílohou č. 5.  

 „Domácí řád Rehabilitačního ústavu Kladruby“ apeluje na spolupráci s personálem. 

Úvodem jsou rehabilitované/í srozuměné/i se souhlasem s léčbou a dodržováním řádu. 

Porušení řádu je disciplinárně řešeno a je důvodem k  propuštění. Řád upozorňuje na 

nutnost dodržovat pokyny léčebného plánu a na právo klientek/ů mít o jeho průběhu 

informace. Přikazuje užívat léky předepsané ústavem a varuje před možnými 

komplikacemi rehabilitace. Seznamuje klientky/y s chodem ústavu, provozem oddělení, 

hygienou nebo stravováním. Velmi podrobně definuje podmínky vycházek, propustek 

a volného času. Vyjmenovává věci povolené i věci zakázané. Klientky/i jsou rovněž 

seznámeny/i s místy monitorovanými kamerovým systémem. Součástí řádu jsou rovněž 

body týkající se bezpečnosti, protipožární ochrany a dodržování ticha, odpočinku 

a nočního klidu (Domácí řád RÚK, 2009). Jeho plné znění umísťuji do přílohy č 6. 

„Etický kodex zaměstnance RÚK“ i „Domácí řád RÚK“ jsou závaznými vnitřními 

směrnicemi ovlivňující chod zařízení a definující práva a povinnosti. Kodex je určen 

zaměstnankyním/ům, řád klinetkám/ům. Kodex je založen na etických zásadách a stručně 

definuje, jak by se měly/i zaměstnankyně/ci chovat ve vztahu ke své pracovní pozici. Co 

opomíjí, aneb zmiňuje jen velmi vágně je přístup, komunikace a vztah ke klientele. 

V tomto směru kodex téměř nereflektuje výše zmíněné dokumenty a omezuje se na 

pravidlo nestranného a rovného přístupu. Povinnosti klientek/ů jsou zpracovány velmi 

detailně. Na deskriptivní úrovni popisují chod zařízení, ale zároveň přicházejí i s celou 

řadou podmínek a pravidel, které se klientela musí zavázat dodržovat. Je pochopitelné, že 

v zařízení tohoto tytu a této velikosti, musí řád přesně definovat, co je dovoleno a co 

nikoliv. Z řádu se ale klientky/i nedozví téměř nic o vztahu k personálu, ostatním 

klientkám/ům, o respektu, úctě, předsudcích nebo bariérách v interakci a komunikaci 

s lidmi s různými hendikepy. 

3.1.4 Aktivity 

RÚK vykazuje činnost nad rámec léčby a rehabilitační péče. Aktivity určené pro 

klientky/y i širokou veřejnost lze rozdělit do čtyř skupin: sportovní akce, kulturní program, 

vzdělávací a školící činnost a ostatní aktivity zajišťující různé služby v rámci komplexu 

ústavu.  
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Mezi sportovní aktivity zařízení patří sportovní příležitosti, jež jsou k dispozici po 

celý den a klientky/i je využívají ve svém volném čase, tj. v době po skončení 

rehabilitačních procedur nebo o víkendech, kdy je režim péče volnější. Kromě možnosti 

navštívit bazény, fitness, posilovnu nebo saunu, je možné zapůjčit si handbike, sportovní 

vybavení pro minigolf, stolní tenis, kulečník, šipky, petang nebo lukostřelbu. Přibližně 

jednou za měsíc zařízení pořádá sportovně-kulturní akci většího charakteru. Letos se 

uskutečnil vytrvalostní plavecký závod „Novoroční kladrubský La Manche“, plavecký 

závod družstev „Velikonoční desetihodinovka“ nebo „Aprílový orientační závod“ pro 

vozíčkáře a doprovod. Do konce roku je připraven „Podzimní kladrubský triatlon“, 

„Boccia cup“ a „Mikulášské sportovní hry“ (RÚK-Sportovní akce, 2010). 

Vrcholem sportovní sezóny jsou „Kladrubské hry“. Několikadenní sportovně 

kulturní akce je postavena tak, aby se jí mohl zúčastnit každý bez ohledu na hendikep či 

věk. Soutěže jsou otevřeny pro současné klientky/y ústavu i bývalé rehabilitované. První 

„Kladrubské hry“ konané v roce 1948 předběhly první hry pro „vozíčkáře“ konané 

v anglickém Stoke Mandeville. Původní hry obsahovaly i nesportovní disciplíny, například 

hodnocení pořádku na pokojích. Ty současné už stojí na ryze sportovních základech 

a motivují klientky/y k překonávaní fyzických i psychických bariér, k překonávání sebe 

sama. Na letošním 93. ročníku se soutěžící účastnili sportovních disciplín, které v zásadě 

navazují na jejich rehabilitační program. „Kladrubské hry“ přesahují rámec sportovní 

soutěže a pro jejich týmové pojetí i schopnost vtáhnout do sportovních klání většinu 

obyvatelek/ů ústavu jsou motivací zúčastnit se a pokusit se překonat své fyzické 

i společenské bariéry (Kladrubské hry, 2010). 

Rehabilitační ústav pořádá rovněž řadu kulturních akcí. Mezi ty pravidelné patří 

filmový klub nebo hudební vystoupení. Ve středu probíhá slavnostní uvítání nových 

klientek/ů. Ve všedních dnech mohou klientky/i navštívit knihovnu nebo hrát společenské 

hry. Jednou týdně se koná mše svatá. Neděle jsou vyhrazeny odpočinku a návštěvám 

rodinných příslušníků a přátel (RÚK- Kulturní akce, 2010). Dlouho očekávanou kulturní 

akcí, na které se schází současné/í a bývalé/í klientky/i, je každoroční akce „Respekt“. 

Akce je zaměřena pro příznivce motoristických sportů, ale i pro široké publikum, kterému 

jsou představeny na ruční ovládání upravené automobily, motocykly nebo čtyřkolky. 

V doprovodném programu „Respektu 2010“, který se konal na konci července, nechyběly 

závodní exhibice, stroje pro hendikepované, koncerty nebo ohňová show. „Respekt“ má 

také preventivní charakter, ve spolupráci s „Besipem“ a „Motoklubem vozíčkářů ČR“ 
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pořádá osvětové semináře zaměřené na bezpečnou jízdu na silnicích orientující se 

především na mladé motorkáře, „potencionální klientelu ústavu“ (Respekt, 2010). 

Rehabilitační ústav se zapojuje také do vzdělávacích projektů. Ve spolupráci 

s Evropskou unií a programem Leonardem da Vinci pořádá rekvalifikační kurzy a těm, kdo 

kurzy úspěšně absolvující se snaží najít pracovní místa. Díky projektu vzniklo několik 

chráněných pracovišť (Výroční zpráva, 2005). Pro zaměstnankyně/ce jsou pořádány kurzy 

a semináře orientované na nové trendy v rehabilitační péči a konkrétních metodách. 

Účastní se rovněž domácích i zahraničních konferencí, na jejichž pořádání se mnohdy 

RÚK přímo podílí (Výroční zpráva, 2006). V zařízení probíhají stáže studentek/ů 

z vysokých škol a pro lékařky/e a fyzioterapeutky/y bylo vytvořeno školící a poradenské 

centrum. V oblasti vzdělání, péče o klientky/y a zkvalitnění péče RÚK dlouhodobě 

spolupracuje se Spinální jednotkou FN Motol a Fakultou biomedicínského inženýrství 

ČVUT. S nimi realizuje setkání spinálních jednotek (Výroční zpráva, 2008). 

Kromě sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit RÚK zajišťuje služby a chod 

zařízení v rámci rehabilitačního komplexu. Pravidelně se klientkám/ům nabízí právnická 

poradna nebo sociální poradenství. Využívat mohou počítačové učebny. V areálu jsou 

klientele, personálu i návštěvám k dispozici obchody, pošta, lékárna, obchod se 

zdravotnickými a protetickými potřebami, kadeřnictví, kosmetický salon, pokladna pro 

výplatu důchodů a sociálních příspěvků nebo bankomat. Návštěvy mají k dispozici 26 

lůžek v prostorách ústavu, takže v případě zájmu a potřeby mohou být svým blízkým 

nadosah. Ústav rovněž nabízí ubytovací zařízení a mateřskou školku pro personál (Výroční 

zpráva, 2009). RÚK je systém zařízení a služeb, v němž rehabilitováné/í tráví mnohdy 

několik měsíců. Na určitou dobu se stává součástí jejich života a často tento vztah 

přetrvává i potom, co opustí jeho brány. Vzhledem k tomu, že se nachází v poměrně 

odlehlé lokalitě, jsou k němu jeho zaměstnankyně/ci také silně připoutány/i, pracují zde, 

bydlí zde a často v něm také tráví volný čas.  Podle slov jedné z respondentek se jedná 

o „svět ve světě, kde fungují jiná pravidla a jiné vztahy než za jeho zdmi“.  

3.2 Rehabilitační péče a  Rehabilitační ústav Kladruby 

Předchozí kapitola se věnovala představení Rehabilitačního ústavu Kladruby, jeho 

struktuře, činnostem a pravidlům, jimiž se personál i klientela řídí. Tato část se detailněji 

zabývá samotným procesem rehabilitace. Po pohledu na vstup klientky/a do zařízení, se 
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zaměřuje na podobu ucelené rehabilitační péče a ve zkratce se zabývá i jejími jednotlivými 

aspekty. Představuje rehabilitační cvičení a metody, které se na rehabilitačních odděleních 

provádějí. Vzhledem k jejich velkému počtu představuji pouze ty procedury, které jsou 

v součastné době v  ústavu nejvíce užívány a které tvoří hlavní část zdejší rehabilitační 

péče. Kapitolu zakončuji pohledem na „opakovanou rehabilitaci“, kterou jsem do práce 

zařadila pro její v rámci rehabilitační péče specifické postavení. V průběhu rozhovorů jsem 

se na ní explicitně dotazovala a respondentkami/y byla živě diskutována. 

3.2.1 Proces přijetí 

K rehabilitačním pobytům se přijímají klientky/i za účelem rehabilitace a nácviku 

soběstačnosti. K regeneračním a preventivním pobytům klientky/i nastupují kvůli 

rekonvalescenci, relaxaci a zlepšení fyzické a psychické kondice. Podmínkou pro přijetí je 

vyplněný lékařsky potvrzený „Návrh na léčbu“ a jeho posouzení ze strany Rehabilitačního 

ústavu Kladruby. V případě, že je žádost vyřízena kladně, je klient/ka s výsledkem 

srozuměn/a a čeká, než se na příslušném oddělení rehabilitačního ústavu uvolní lůžko.  

Na přijímacím oddělení jsou převzaty klientčiny/ovi zdravotní zprávy a ústav je 

informován o aktuálním zdravotním stavu. Příjem by se měl dít podle „Práva 

pacienta/klienta“ a klientky/i by měly/i být informovány/i o chodu oddělení, „Domácím 

řádu RÚK“ a měly by jim být představeny osoby zainteresované na jejich léčení 

a ošetřování. Klient/ka je seznámen/a s možností využít služeb sociálního oddělení 

a s vedlejšími aktivitami zařízení. Po seznámení se s ústavem jsou rehabilitované/í 

vyšetřeny/i, je jim změřen tlak, puls, váha, výška a zjištěn rozsah péče. Na základě 

lékařského a fyzioterapeutického vyšetření je stanoven rehabilitační plán a určen časový 

harmonogram, podle něhož bude probíhat (Příjem klienta na lůžkové oddělení, 2009). 

Po příjmu následuje ubytování se na oddělení a seznámení se s prostorem ústavu. 

Klientce/ovi je představeno stravovací zařízení a je seznámen/a se sanitářkou/em pro 

případ, že by rehabilitace vyžadovala doprovod nebo osobní asistenci. Každý/á klient/ka je 

povinen/a zúčastnit se „Vítání klientů“, které se každou středu koná v kinosále. Na tomto 

setkání jsou rehabilitované/mu představeny ústav, jednotlivá oddělení, chod zařízení 

rehabilitační přístroje a rehabilitační cvičení. Seznámí se s představitelkami/li léčebných 

i provozních oddělení a jsou mu znovu připomenuta pravidla, jimiž by se měl po dobu 

rehabilitačního pobytu řídit (Příjem klienta na lůžkové oddělení, 2009). 
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3.2.2 Ucelená rehabilitační péče 

Rehabilitace po nemoci, operaci nebo úraze by měla být komplexním procesem 

a  koordinovanou činností různých složek společnosti. Slovo „rehabilitace“ pochází 

z latinského „rehabilitatio“, které znamená navrácení. Je snahou o navracení tělesného 

a sociálního stavu do podoby původní nebo takové, která by se jim co nejvíce přiblížila. 

Jde o společenský proces, který se dotýká téměř všech aspektů života. Rehabilitační péče 

je řešena na úrovni zdravotnické, sociální, pedagogické, pracovní, technické, ekonomické, 

legislativní i politické. Ucelená rehabilitace se skládá z několika navzájem provázaných 

složek: léčebné, sociální, pracovní nebo pedagogické. Jejím cílem, stanoveným deklarací 

OSN z roku 1993, je vyrovnávání příležitostí mezi lidmi s hendikepem a společností bez 

hendikepu realizovaných na úrovni komunikace, přístupu ke zdrojům a službám, ke 

vzdělání nebo pracovním příležitostem (Votava, 2003: 14-15). 

 

Léčebná rehabilitace 

 
Léčebná rehabilitace se provádí ve zdravotnických zařízeních a jejím cílem je 

odstraňovat následky nemoci nebo úrazu. Zajišťuje ji tým lidí s různými odbornými 

specializacemi z oblasti lékařství, fyzioterapie, ergoterapie, neurologie, logopedie, klinické 

psychologie nebo speciálního poradenství.  

Rehabilitační lékař/ka musí mít penzum znalostí napříč různými specializacemi. 

Vstupní anamnéza zahrnuje řadu vyšetření a diagnostických úkonů a končí stanovením 

průběhu rehabilitačních procedur (Votava, 2003: 27-29). Nezastupitelnou osobou týmu je 

terapeut/ka zaměřující se na diagnostiku a prevenci poruch pohybového systému. Pro 

kineziologický rozbor i rehabilitaci užívá speciálních metod, jimž se budu věnovat níže 

(Votava, 2003: 27-29). Své uplatnění v rámci léčebné rehabilitace má také ergoterapie 

usilující o soběstačnost a nezávislosti klientek/ů v domácím, pracovním nebo sociálním 

prostředí. Pomocí cvičení ergoterapeut/ka usiluje o zlepšení senzomotorických schopností, 

získání svalové hmoty nebo většího rozsahu pohybů. Součástí ergoterapie je i cílený 

trénink pozornosti, paměti, orientace nebo myšlení (Votava, 2003: 38-39).  

Rehabilitačního lékařství, fyzioterapie a ergoterapie jsou základem rehabilitační péče 

a pracovnice/i těchto oborů tvoří podstatou část zdravotnického personálu. Práce 

klinické/ho psycholožky/ga spočívá v psychodiagnostice mající za cíl odhalit vztah mezi 

„poškozením“ a problémy v oblasti psychiky. Její/jeho činnost se zaměřuje na paměť, 
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pozornost, reakce na podněty, plošnou a prostorovou představivost, řeč, čtení nebo 

verbální schopnosti. Důležitou oblastí péče jsou psychologické poradenství 

a psychoterapie, která je většinou individuální a má za cíl pozitivně působit na psychický 

stav klientky/a. Psycholožka/og v rámci rehabilitace rovněž posuzuje psychickou 

způsobilost, např. k řízení vozidla nebo držení zbraní (Votava, 2003: 40-46). Členkou/em 

týmu je logoped/ka řešící s poruchy řečových mechanismů. Cílem logopedické terapie je 

umožnění komunikace, obnovení funkce mluvidel a rozvinutí řeči (Votava, 2003: 46-49). 

 

Sociální rehabilitace  

 
Oblast sociální rehabilitace není přesně vymezena. Týká se všech hendikepovaných 

nezávisle na podobě a rozsahu „postižení“, věku, pohlaví nebo například vzdělání. 

Prostředky a cíle sociální rehabilitace se překrývají se složkami ucelené rehabilitace. 

Votava ji definuje jako procesy vedoucí k soběstačnosti a samostatnosti, pod nimiž rozumí 

možnost rozhodovat o vlastním životě a dosahovat zvolených cílů. Smyslem je 

prosazování rovných příležitostí a odstraňování diskriminace (2003: 70-72). Ústav sociální 

rehabilitaci uskutečňuje prostřednictvím zdravotně sociálního oddělení pomáhajícím 

rehabilitovaným orientovat se v legislativě a sociální podpoře.  

Sociální rehabilitace usiluje o zajištění ekonomických a sociálních jistot. 

V rehabilitačním ústavu řeší především otázky sociálního zabezpečení, ale patří k ní 

i poradenství v oblasti bydlení, osobní asistence, rozvoje osobnosti nebo volnočasových 

aktivit (Votava, 2003: 73-74). Zařízení podniká v oblasti sociální rehabilitace řadu aktivit, 

mezi něž patří organizovaní různých informačních seminářů. Nejnovějším je seminář 

o partnerských vztazích, sexualitě a reprodukci, jež rovněž spadajíc do sociální 

rehabilitace.17  

 

Pracovní rehabilitace 

 
Pracovní rehabilitace je soustavná péče poskytovaná lidem s hendikepem směřující 

k vykonávání dosavadního povolání nebo jiné vhodné práce. Zahrnuje jak poradenskou 

činnost pro volbu povolání, tak konkrétní rehabilitační procedury. Prostřednictvím 

ergoterapie klient/ka rehabilitačního ústavu zkouší různě fyzicky a psychicky náročné 

                                                 
17 Tyto informace mi byly podány zdravotně sociální pracovnicí RÚK Helenou Selingerovou.  
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modelové situace, na nichž si ověřuje fungování jemné motoriky, síly, zručnosti, pozornost 

nebo logické uvažování. Modelové situace vedou k tréninku pracovních dovedností, 

soustředění se nebo samostatnosti (Votava, 2003: 105-117). 

RÚK se nevěnuje pracovní rehabilitaci v tom smyslu, že by rehabilitované 

připravoval na konkrétní zaměstnání. Cvičení jsou zaměřená obecněji a slouží spíše ke 

zdokonalení jemné motoriky a pohybového aparátu. Fyzická práce v tkalcovských, 

keramických, textilních, kovodělných nebo truhlářských dílnách slouží k přenesení 

pozornosti od hendikepu a léčby k vytváření vlastního výrobku a seberealizaci (Výroční 

zpráva, 2008). Rehabilitace motivuje člověka s hendikepem, aby chtěl pracovat a nebyl 

závislý na sociální podpoře, ať už z důvodu, že si nevěří nebo že vyžaduje specifické 

pracovní podmínky. Významným aspektem pracovního uplatnění je seberealizace lidí 

s hendikepem, která se stává zdrojem jejich sebevědomí. (Votava, 2003: 110, 112-113). 

 

Pedagogická rehabilitace 

 
Zaměřením odpovídá pedagogice a vzdělávání osob s hendikepem v pojetí speciální 

pedagogiky. Prostřednictvím výchovy a vzdělávání usiluje o podporu samostatnosti 

a zapojení se do obvyklých aktivit společenského života. Zahrnuje spektrum vzdělávacích 

a rekvalifikačních programů i poradenské služby spojené s oblastí vzdělávání. Cestou 

k dosažení lepší kvalifikace a rozvoji schopností je správná motivace a stanovení 

osobnostních i fyzických předpokladů, využívání speciálních metod, přístupů nebo 

pomůcek (Votava, 2003: 123-126). Rehabilitační ústav se na pracovní rehabilitaci aktivně 

podílí, ale není jeho hlavní prioritou. Na podporu vzdělání a konkurenceschopnosti na trhu 

práce v rámci zařízení vzniklo vzdělávací a poradenské centrum a ústav se ve spolupráci 

s jinými zařízeními zapojil do rekvalifikačních kurzů. Největší podíl využití pedagogické 

rehabilitace má především poradenská činnost a rehabilitační cvičení zaměřující se na 

kognitivní schopnosti (Výroční zpráva, 2009) 

Do rehabilitačního týmu patří osoby podílející se na léčebné, sociální, pracovní nebo 

pedagogické rehabilitaci, svou roli v ucelené rehabilitaci hrají i další lidé účastnící se jí 

nepřímo. Takovou úlohu zastávají osoby z oblasti protetiky, kteří vyrábí speciální 

a individuální pomůcky. Nezastupitelnou úlohu hrají v rehabilitačních zařízeních také 

dobrovolnice/ci, které/ří bohužel na rozdíl od zahraničí u nás nejsou příliš častým jevem 

(Votava, 2003: 50-52). K tomu, aby byl rehabilitovaný v psychické pohodě a jeho fyzická 

kondice se zlepšovala, výraznou měrou přispívá i jeho zázemí. Rodinní příslušníci, 
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partnerky/ři a přátelé tvoří neoddělitelnou část ucelené rehabilitační péče a mají vliv na její 

průběh i výslednou podobou. Empirická část ukazuje, že hlavní osobou v rehabilitační péči 

je především rehabilitovaná/ý sama/sám. Bez její/jeho motivace a úsilí by se rehabilitační 

snahy minuly účinkem. 

3.2.3 Rehabilitační cvičení a metody rehabilitace 

Cílem této kapitoly není podat vyčerpávající pohled na rehabilitační cvičení 

a metody v RÚK. V diplomové práci proto není prostor a téma to nutně nevyžaduje. 

Základními pilíři kladrubské rehabilitační péče jsou především Vojtova metoda, metoda 

Mojžíšové a Čápové. Kromě nich se užívá i metoda Freeman, Brunkowové, Smíškova 

a Švejcarova metoda. Některé z rehabilitačních cvičení probíhají individuálně, jiná jsou 

skupinová. Rehabilitační cvičení bývají často doplněny o využívání nejrůznějších 

pomůcek, jako jsou gymnastické míče, balanční desky, posilovací nástroje, závěsné 

systémy „theraphy master“, úpony nebo masážní předměty. Některé z procedur jsou na 

rehabilitační pomůcce přímo založeny.18  

 

Manuální rehabilitační metody 

 
Zakladatelem Vojtovy metody byl český lékař Václav Vojta specializující se na 

dětskou neurologii. Pracoval na vývojové kineziologii a diagnostice, se svým týmem 

rozvíjel terapeutický a diagnostický systém reflexivní lokomoce a prostřednictvím různých 

výukových programů ho rozšiřoval mezi odbornou i laickou veřejnost u nás i v zahraničí 

(Václav Vojta, 2003). Metoda vychází z kineziologie a vývojové neurologie. Jedná se 

o aktivační systém centrální nerovové soustavy zahrnující tři složky: automatické řízení 

polohy těla, vzpřimovací mechanismy a hybnost. Prostřednictvím tzv. reflexní lokomoce, 

znovu navrací funkce svalům, které byly oslabené, nebo je člověk nedokázal vědomě 

používat. Aktivace se provádí v modelech reflexního otáčení a drážděním spouštěcích zón. 

U této metody nutná spolupráce klientky/a, protože se vybavuje z podvědomí. Jedinečná je 

v tom, že se s ní muže začít už v novorozeneckém období. U dospělých je cílem terapie 

zmírnění obtíží nebo udržení stávajících pohybových funkcí (Vojtova metoda, 2010). 

                                                 
18Konzultace o podobě rehabilitační péče a jejích konkrétních metodách s Blankou Kotýnkovou, rehabilitační 
sestrou Rehabilitačního ústavu Kladruby 
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Ludmila Mojžíšová byla terapeutkou a rehabilitační sestrou, která se zabývala 

odstraňováním funkčních poruch pohybového aparátu a vyvinula svou vlastní metodu 

spočívající ve vyrovnávacím cvičení, uvolňování žeber a páteře. Cvičení zprvu aplikovaná 

při rehabilitaci sportovkyň/ců měly pozitivní účinky na funkční schopnosti pohybového 

aparátu, ale projevily se jako účinná léčba neplodnosti. Metoda je souborem praktických 

cvičení s pozitivními účinky na reprodukční systém žen i mužů a má také výsledky při 

bolestech zad, vyhřeznutí plotýnek, artrózách nebo inkontinenci. (Novotná, 2004). 

Mojžíšová se zaměřuje na rovnováhu svalového systému a pracuje s vlastní tělesnou 

konstrukcí člověka. Posilovací a protahovací cviky jsou zaměřeny na uvolnění, protažení 

a mobilizaci hrudní a bederní páteře. Metoda Mojžíšové je otevřena komukoliv, ale 

vyžaduje osobní motivaci a úsilí cvičit pravidelně, žít zdravě a změnit životní styl 

(Novotná, 2004: 244-246). 

Další metodou užívanou v RÚK je „metoda Čápové“. Jarmila Čápová je 

fyzioterapeutkou a autorkou konceptu „Bazální programy a podprogramy“ opírající se 

o  vývojovou kineziologii. Metody stimulují nervový systém odpovídající na stimul 

způsobem, při němž dochází k mobilizaci vnitřního a vnějšího svalového aparátu těla 

a jeho zásobení kyslíkem a živinami (Ton, 2008). Součástí konceptu je svalová rovnováha 

a centrace klíčových kloubů doplněná o dechová cvičení. Ty vedou k funkčnímu propojení 

horního a dolního trupu, stabilizaci páteře a zlepšení fyziologické hybnosti člověka. 

Bazální podprogramy pomáhají zapojit i ty části těla, které rehabilitovaná/ý neovládá vůlí. 

Důraz klade na využití emočních prvků, asociací a prožitků pohybu. Tato terapie je silně 

vázána na psychickou pohodu klientky/a (Fyzioterapeutický koncept podle Čápové, 2009). 

Dalšími v Kladrubech užívanými rehabilitačními cvičeními je Švejcarova metoda, 

Smíškova metoda a metoda Freeman. Švejcar se zabývá léčbou idiopatické skoliózy 

metodou aktivní segmentální centrace, která se soustředí na cílené korekční cvičení 

s využitím rehabilitačních pomůcek. Je zaměřena na pohybový aparát a odstranění 

nežádoucích poruch páteře (Švejcar, 2010). Metoda ortopeda Freemana vychází 

z představy, že u vzniku funkčních poruch pohybu hraje zásadní roli svalová nestabilita. 

Soustřeďuje se na zlepšení svalové činnosti a zlepšení stability (Šidáková, 2009). Smíšek 

vytvořil metodu soustředící se na akutní bolesti krční a bederní páteře, na degenerativní 

onemocnění páteře, léčbu skoliózy a léčbu výhřezů ploténky. Zakládá se na aktivizaci 

svalů zad a trupu roztahující meziobratlové klouby a protahující ploténky (Smíšek, 2010). 

Koncept Brunkow se soustředí na aktivaci svalových řetězců zlepšující funkce oslabeného 

nebo atrofovaného svalstva a stabilizující se páteř a končetiny (Šidáková, 2009). 
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Fyzikální a přístrojové rehabilitační metody 

 
Rehabilitační péče v RÚK využívá také fyzikální terapie používajíc k léčebnému 

a rehabilitačnímu působení fyzikálních vlivů jako je teplo, chlap, ultrazvuk, elektrický 

proud, světlo nebo elektromagnetické vlnění. Cílem je snížení bolesti, otoků, podpoření 

prokrvení a hojení, uvolnění napětí nebo zlepšení reakcí svalstva. Jde o neinvazivní 

metody, které jsou alternativou k operacím nebo medikamentům (Ton, 2009). 

Magnetoterapie napomáhá rozšiřování krevních cév, působí proti zánětům, bolesti, 

uvolňuje křeče a urychluje hojení měkkých tkání a kostí. V RÚK se používá k léčbě 

degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového systému a při funkčních 

poruchách. Léčbou ultrazvukem se prostřednictvím mechanického vlnění zvyšuje teplota 

tkání, změkčuje se a uvolňuje, což má pozitivní vliv na vstřebávání otoků a výronů, 

uvolnění svalového napětí nebo zlepšení metabolismu. Při elektroterapii na tělo působí 

impulsy, které odbourávají bolesti, uvolňují křeče a pomáhají u patologicky ochablých 

svalových vláken. Vysoce koncentrované elektromagnetické vlnění – laser, zlepšuje 

energetickou bilanci a imunitu organismu. Napomáhá k tvorbě nových cév a k regeneraci 

tkání. V RÚK se jím léčí poúrazové stavy, bolestivé funkční poruchy pohybového aparátu 

a onemocnění páteře. Termoterapií se prohřívají a prokrvují svaly a uvolňuje napětí. Ty 

pak lépe reagují na následnou manuální terapii (Fyzikální terapie, 2010). 

Součástí fyzikální terapie je balneoterapie, které může mít hned několik podob. 

Kromě plaveckého bazénu je pro klientky/y s problémy s mobilitou je připraven bazén 

s pohyblivým dnem, relaxační bazén nebo vířivá masážní vana. Plavání a vodoléčba jsou 

vhodné po operacích, úrazech i při jiných potížích pohybového systému (Výroční zpráva, 

2008). V Kladrubech se k vodoléčbě využívá Hubbardův tank, bazén pro vířivé koupele 

a podvodní masáže. Lidé s poruchami pohybového aparátu nebo po úrazech v něm 

rehabilitují a fyzicky i psychicky relaxují pod tlakem vody19 (Fyzikální terapie, 2010).  

Tělocvičny jsou vybaveny žíněnkami, žebřinami, rotopedy, balančními deskami nebo 

rehabilitačními míči. Speciálními přístroji používanými fyzikální rehabilitaci jsou lokomat, 

metomedy, extremitery, parapodia nebo lymfodrenáž. Lokomat je systém podporující 

samostatnou chůzi. V různé podobě a intenzitě pomáhá simulovat kroky a vzpřímenou 

                                                 
19 Konzultace s Blankou Kotýnkovou, rehabilitační sestrou Rehabilitačního ústavu Kladruby o konkrétních 
metodách fyzikální terapie a rehabilitačních přístrojích.  
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chůzi. Motomed je motorem podporovaný přístroj stimulující chůzi a podporující činnost 

pohybového ústrojí. Extremiter je založený na vakuové kompresi, při níž dochází 

k prokrvení končetin, odstranění bolesti a zlepšení metabolismu svalů a tkání. Užívá se při 

onemocněních končetin, při funkčních poruchách cév a tepen a  degenerativních 

onemocnění pohybového aparátu. Lymfodrenáž obnovují oběh lymfy odplavující 

škodliviny z těla. Využívá se jich při léčbě pooperačních a poúrazových stavů a dobře 

ovlivňují neurologické a ortopedické diagnózy. Statického nebo dynamického parapodia se 

užívá k simulaci a stimulaci pohybu u osob s oslabenými nebo ochrnutými končetinami 

nebo trupem. Napomáhá vyživování tkání, tlumení křečí, hojení proleženin, odlehčuje 

kostem a kloubům a zlepšuje celkový zdravotní a psychický stav. 20 

 
Ergoterapie 

 
Ergoterapie využívá specifické, diagnostické a léčebné metody pro léčbu osob 

každého věku s různým typem „postižení“, které jsou dočasně nebo trvale fyzicky, 

psychicky nebo smyslově hendikepované. Cílem je dosažení co největší nezávislosti 

a zvýšení kvality života. Prostřednictvím diagnostických metod odhaluje rozsah hendikepu 

v oblasti funkčních schopností, mobility a každodenních činností. Usiluje o prevenci 

vzniku hendikepu nebo jeho prohlubování. Základem jsou ale metody ergoterapeutické 

realizované ve čtyřech oblastech: tréninku každodenních aktivit, kondiční terapie, terapie 

cílené na „postižení“ a přípravy pro pracovní uplatnění (Votava, 2003: 36-39). Ergoterapie 

rozvíjí různé pracovní schopnosti. Postupným zvyšování zátěže a užíváním pomůcek 

dochází ke zlepšení nejen fyzické kondice. Aktivity užívané ergoterapií jsou přizpůsobeny 

konkrétnímu stavu a individuálním potřebám klientek/ů (Jesenský, 1995: 36). 

 

Logopedie 

 
Logopedická terapie komunikačních funkcí se zaměřuje na osoby s poruchami 

komunikace. Pracuje nejen s řečovými dovednostmi a schopnostmi klientek/ů, ale jeho 

komunikací v širším slova smyslu. Zhodnocuje schopnosti člověka s ohledem na celkový 

zdravotní stav, navrhuje a realizuje vhodnou terapii. Nejčastější logopedické dysfunkce 

jsou způsobeny především poškozením mozku a mluvidel. Dysartrie - motorická porucha 

                                                 
20 Informace o rehabilitačních pomůckách a speciálních přístrojích užívaných v rámci fyzikální rehabilitace 
jsem se dozvěděla od rehabilitační sestry Blanky Kotýnkové.  
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řeči, je rehabilitována fonačními, artikulačními a dechovými cvičeními. Častou diagnózou 

neurologických poruch jsou nezvyklé tempo řečového projevu, neplynulá, nerytmická 

a trhavá řeč. Důsledkem poškození řečových oblastí mozkové kůry bývá afázie projevující 

se nesrozumitelným vyjadřováním a artikulací. Terapie těchto poruch spočívá v obnovení 

všech složek komunikace s využitím nejrůznějších metod a pomůcek. Mezi logopedické 

obtíže rehabilitované v RÚK patří i porucha polykání, schopnosti žvýkat a manipulovat 

s potravou. Logoped/ka, v případech kdy není možné používat verbální komunikaci, 

nachází náhradní a alternativní komunikační prostředky (Votava, 2003: 46-50). 

3.3 „Opakovaná rehabilitační péče“ 

Úvodem této kapitoly je třeba říci, že termín „opakovaná rehabilitační péče“ se 

v oficiálním diskursu neužívá a žádná rehabilitační cvičení nebo metody nazývané 

„opakovanou rehabilitací“ neexistují. Pod opakovanou rehabilitací je vnímán stav, kdy se 

žena či muž s hendikepem, kteří už dříve prošli rehabilitací bezprostředně po onemocnění, 

operaci nebo úraze, navrací do rehabilitačního zařízení k dalším léčebným nebo 

regeneračním pobytům. V tomto smyslu o opakované rehabilitaci a pokračovacích 

pobytech uvažuje v Rehabilitačním ústavu Kladruby, kde tento typ rehabilitace tvoří 

podstatnou část z celkové péče, a v tomto smyslu s tímto slovním spojením pracuji.  

Přes fakt, že většina z rehabilitovaných se do RÚK dostává opakovaně, překvapila 

mě skutečnost, že si zdravotnické zařízení nevytváří přehledy o tom, kolik z klientek/ů je 

v něm opakovaně. Tyto údaje by bylo možné abstrahovat z přijímacích zpráv, ale pro RÚK 

nemají podstatný význam, a proto je nezpracovává.21 Postup přijetí je v zásadě stejný jako 

u příjmu klientek/ů, které/ří jsou k rehabilitaci přijímány/ni poprvé. Návrh na léčbu 

potvrzuje obvodní lékař/ka a rehabilitované/í čekají na volné lůžko. Rozdíl těchto 

rehabilitačních pobytů spočívá v tom, že pokud si zájemkyně/ce nechce hradit pobyt 

z vlastních prostředků, musí čekat, až mu zdravotní pojišťovna tento nárok uzná. Pokud ji 

zdravotní stav vyžaduje, vzniká každé dva roky (Dušková, 2007). 

Rehabilitace je součástí léčebného procesu a ze zákona trvá minimálně tři týdny. 

K opakovaným pobytům se nejčastěji dostávají klientky/i, které/ří jsou na základě 

                                                 
21 Eva Talpová, koordinátorka pro kvalitu péče.  
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ministerské vyhlášky 472/2009 Sb. diagnostikovány/i jako „pacienti kategorie K1 a K2“, 

jimiž je vyjádřena zvýšená náročnost ošetřovatelské péče. Kategorie jedna znamená, že je 

klient/ka nezávislý/á na základní ošetřovatelské péči a do kategorie dva spadají klientky/i 

částečně soběstačné/ní, schopné/í se sami nebo s dopomocí obsloužit, která/ří jsou 

schopné/í sami, s dopomocí nebo za pomoci vozíku pohybu mimo lůžko (Zákon 472/2009 

Sb.). Z „Rozboru přijatých klientek a klientů dle kategorií při příjmu za období od 1. 1. 

2009 do 31. 12. 2009“, který uvádím v tabulce č. 3, vyplývá, že skupiny K1 a K2 tvoří více 

než 82 % z celkového počtu 1 818 rehabilitovaných.  

 

Tabulka 3 Rozbor přijatých klientek a klientů dle kategorií při příjmu od 1. 1. 2009 
do 31. 12. 2009 

Stanice (oddělení) Kategorie Celkem 
K0 K1 K2 K3 K4 K5 

Spinální jednotka 0 0 1 91 62 0 154 

Lůžkové oddělení 1 0 81 22 15 2 0 120 

Lůžkové oddělení 2 0 218 91 29 13 0 351 

Lůžkové oddělení 3 0 175 88 33 23 0 319 

Lůžkové oddělení 4 0 230 9 0 0 0 239 

Lůžkové oddělení 5 0 200 148 29 15 0 392 

Lůžkové oddělení 6 0 237 5 1 0 0 243 

CELKEM 0 1 141 364 198 115 0 1 818 
Zdroj: Vnitřní materiál Rehabilitačního ústavu Kladruby 

 

Mezi klientelu s vyšším stupněm soběstačnosti a méně závislou na intenzitě 

ošetřovatelské péče patří lidé, kteří do RÚK  pravidelně přijíždějí k opakovaným 

rehabilitačním pobytům. Jejich cílem není relaxace nebo odpočinek, ale čeká je několik 

týdnů vytrvalé práce. Motivací a odměnou je jim zlepšení jejich fyzické kondice. 

Rehabilitační cvičení a péče jim umožní na několik dalších měsíců fungovat na fyzické 

úrovni, které by ambulantní rehabilitací nebo cvičením doma nedosáhli. Díky tomu, že se 

s „postižením“ často žijí dlouhou dobu, znají svoje tělo a dokážou více reflektovat význam 

a účinnost jednotlivých procedur. Rehabilitační ústav je jim v tomto směru otevřen a jejich 

požadavky a připomínky zpracovává do individuálního rehabilitačního programu. Ten je 

možné do jisté míry upravovat i v jeho průběhu a reagovat tak na aktuální potřeby 

a momentální fyzický stav.22 

                                                 
22 Rozhovor s rehabilitační sestrou Blankou Kotýnkovou o podobě rehabilitační péče u opakovaných 
rehabilitačních pobytů.  
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Rehabilitační péče u pravidelných klientek/ů ústavu se soustředí na atrofované 

svalstvo, zlepšení funkce pohybového aparátu a na celkové zlepšení fyzické kondice. Mezi 

užívanými metodami dominují rehabilitační cvičení a masáže. Z fyzikální rehabilitace se 

užívá především vodoléčba a terapie zaměřené na prokrvení končetin a posílení svalové 

stavby těla. Spíše než speciální přístroje a pomůcky určené k primární rehabilitaci 

poúrazových a pooperačních stavů, pravidelně rehabilitované/í využívají posilovacích 

strojů a rehabilitačních pomůcek. Rehabilitační program, stejně tak jako u klientek/ů, 

které/ří jsou v ústavech poprvé, je individuální a tedy neznamená to, že by opakovaně 

rehabilitované/í nemohly/i, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje, speciální pomůcky 

využívat. Vždy záleží na fyzickém stavu a prognóze jeho vývoje. Lidé, používající vozík 

po několik let, zpravidla neočekávají, že se jejich stav dalším rehabilitačním pobytem 

zvrátí a více soustředí na takový způsob rehabilitace, který by jim napomohl po fyzické 

stránce co nejlépe fungovat v  každodenním životě.23 

Specifickou podobu opakované rehabilitační péče reflektují také respondentky/i. 

V pozitivním slova smyslu vyzdvihují vliv prostředí a atmosféru, která během těchto 

pobytů vzniká. Téměř ve všech rozhovorech je zmiňováno specifické postavení lidí, kteří 

do rehabilitačního ústavu jezdí pravidelně a dlouhodobě. Reflektován je jak jejich vztah 

k personálu tak k ostatním klientkám/ům. Některé/ří z respondentek/ů pojímaly/i 

Rehabilitační ústav Kladruby jako specifický druh zařízení, svět ve světě, život za zdí, ve 

kterém fungují jiná pravidla, jiné vztahy a jiný čas než v jejich běžném životě. Právě na 

vnímání rehabilitační péče, působení instituce a vztahy v ní se soustřeďuji v empirické 

části, která je zaměřena genderové aspekty rehabilitace a života s hendikepem. 

 

                                                 
23 Rozhovor s rehabilitační sestrou Blankou Kotýnkovou o významu opakovaných rehabilitačních pobytů. 
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Empirická část 

V empirické části, se věnuji analýze rozhovorů šesti respondentek/ů, které/ří se 

opakovaně rehabilitovaly/i v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Dotazované/í zažily/i ve 

svém životě okamžiky, které radikálním způsobem ovlivnily jejich zdravotní stav a po 

nichž na ně začalo být nahlíženo jako na zdravotně „postižené“. Po jejich krátkém 

představení následuje kapitola analyzující RÚK, vstup respondentek/ů do zařízení, 

interakci mezi klientelou, vztahy, které vzájemně navazují, a pravidla která tyto vztahy 

determinují. Analyzuji podobou a průběh rehabilitační péče, její vliv a význam pro život 

klientek/ů. Kapitola čtvrtá „Život s hendikepem a pojímaní sebe sama“ usiluje 

o představení různých strategií vyrovnávání se s hendikepem a definování sebe sama, své 

identity, vztahu k sobě, „postižení“ nebo lidem s hendikepem i bez něj. V každé kapitole se 

soustřeďuji na problematiku hendikepu a rehabilitační péče z genderové perspektivy. 

Zabývám se v ní tím, jak se genderový řád a genderové role promítají do rehabilitační péče 

a vnímání lidí s hendikepem okolím i jimi samotnými a jaké implikace má gender pro 

jejich léčbu, rehabilitaci, zaměstnání, partnerský, rodinný život nebo každodenní život. 

1.1 Představení respondentek a respondentů 

Zařazení krátkého představení respondentek/ů dává příležitost poznat osudy 

některých lidí s hendikepem a lépe pochopit jejich situaci.  V medailoncích se snažím 

přestavit je samé, jejich životní situaci i pohled na hendikep a bariéry, s nimiž se střetávají. 

Spolu s medailony uvádím i krátké motto, které bylo v rozhovoru silnou promluvou 

vystihující charakter jednotlivých mluvčích. Usilovala jsem o přiblížení toho, co mi osobě 

muži a ženy prozradili, aniž bych zradila jejich důvěru a příslib anonymity. 

 

Gábina 

 
„Hendikepovaná jsi tak moc, jak chceš.“ 

 
Než jsem měla možnost Gábinu sama osobně poznat, slyšela jsem o ní ze všech 

stran, že je „bláznivá" ke všemu odhodlaná žena, která chodí do věcí po hlavě. Několikrát 

jsem byla upozorněna na její upřímnost, otevřenost, a že si pro slovo nechodí daleko.  
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Gábině je 30 let. Před pěti lety po nehodě na motocyklu začala používat vozík. Dnes žije 

v Praze se svým přítelem, který pracuje v oboru rehabilitační péče. Gábina je zaměstnána 

v oblasti informačních technologií a vytváří webové stránky. Formou kombinovaného 

studia si doplňuje vzdělání. V současné době dokončuje magisterské studium v oboru 

sociální péče. Ve volném čase se věnuje adrenalinovým sportům a automobilovým 

závodům. Před několika lety se aktivně podílela na kampani za bezpečnu jízdu na českých 

silnicích pořádanou společností BESIP. 

 

Jan 

 
„Nic není definitivní. Možná budu jednou vyprávět svým vnoučatům, jakej byl život na 

čtyřech kolečkách.“ 

 
Dojednat rozhovor a Janem nebylo složité, protože má život ve vlastních rukou a je 

pánem svého vlastního času. Díky své pohodlné a flegmatické povaze by podle svých slov 

ani jinak žít nemohl. Janovi je 28 let a žije v Praze se svou přítelkyní, která v dětství 

prodělala dětskou mozkovou obrnu. Jana živí plavání, kterému se věnoval už od dětství. 

Dráhu profesionálního plavce neukončil ani skok do vody, k němuž došlo na školním 

výletě na konci deváté třídy základní školy.  Jan je členem českého paraolympijského týmu 

a na Paralympiádě v Pekingu se dvakrát umístil na medailových pozicích. Janovým 

koníčkem a z části také zaměstnáním je fotografování, kterému věnuje většinu volného 

času. Oblíbenými tématy jeho fotek jsou příroda a sport lidí s hendikepem.  

 

Jana 

 
„Ten hendikep je tak velkej, jak velkej si ho připustíš“ 

 
Kontakt na Janu jsem získala od Gábiny. Je to její kamarádka, kterou poznala při 

prvním pobytu v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech a od té doby je pojí přátelství. Podle 

Gábiny je Jana „zkoněprásklo“. Ve dvaceti osmi letech si při pádu z koně poranila míchu. 

Na vozíku je necelých šest let. Jana žije v menším městě na jihu Čech, kde se do jisté míry 

angažuje v oblasti právní a sociální pomoci pro lidi s hendikepem. Spolu se svým 

manželem podniká v oboru finančního poradenství a zprostředkování pojištění. Ve volném 

čase cestuje, čte a poslouchá hudbu. Jana se popisuje jako aktivní typ ženy, která vidí život 
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s optimistickým nadhledem a jde si za svými cíli. V současné době je jejím velkým přáním 

mít dítě. 

 

Jiří 

 
„O vozejk jsem si hodně dlouho a často říkal, no a vidíš, nakonec mi to vyšlo. Nikdy tě ale 

nenapadne, že by to mohlo potkat i tebe.“ 

 
Jiří je jediným z respondentek/ů, kterého jsem znala už před psaním diplomové 

práce. Byl impulsem pro volbu tohoto tématu i mým gatekeeperem24 při vstupu do 

Rehabilitačního ústavu Kladruby. Jiřímu je 75 let a žije v Liberci. Při automobilových 

závodech na Slovensku v roce 1978 měl těžkou nehodu, po které ochrnul na dolní 

končetiny. Od té doby se aktivně věnuje problematice lidí s hendikepem. Je prezidentem 

Svazu zdravotně postižených motoristů při Autoklubu České republiky, který pravidelně 

pořádá akce zaměřené na prevenci nehod a na bezpečnou jízdu. Díky jeho angažovanosti 

vznikla na Liberecku řada bezbariérových úprav úřadů, sportovišť a míst pro volný čas, za 

což byl jmenován čestným občanem města Liberce.  

 

Ludmila 

 
„Mrzí mě, že jsem v životě nemohla dělat, co jsem chtěla.“ 

 
Ludmila byla prvním člověkem na vozíku, kterého jsem v životě viděla.  Žijeme ve 

stejném městě, ale osobně jsme se neznaly. Ludmile je 74 let. Potom, co v deseti letech 

onemocněla mozkovou obrnou typu polio (poliomyelitida), chodila dlouhá léta o berlích, 

ale v současnosti je už skoro čtvrt století na vozíku. Svého životního partnera poznala až 

v pozdním věku. Seznámili se při lázeňském pobytu určené pro lidi s poliomyelitidickým 

syndromem. Oba se výrazně zapojují do odstraňování prostorových bariér ve městě, 

připomínkují stavby chodníků, nájezdů a dávají doporučení pro bezbariérové úpravy 

veřejných budov. I Ludmila vede, podle jejích slov, šťastný a spokojený život, ale mrzí ji, 

že kvůli hendikepu neměla možnost studovat. 
                                                 

24 Jiří hrál důležitou úlohu v mém vztahu k hendikepu. Dal mi impuls k tomu, abych se problematikou 
hendikepu blíže zabývala. Jiří mi usnadnil vstup do kladrubského ústavu. Už v době, kdy jsem do Kladrub 
dojížděla v rámci soukromých návštěv, mě seznámil s prostorem ústavu a představil mě některým 
z rehabilitačních sester a několika klientkám/ům rehabilitační péče. Díky tomu, že se sám aktivně podílí na 
pořádání různých sportovních a zábavních akcí pro lidi s hendikepem, jsem měla možnost se těchto aktivit 
účastnit, poznávat lidi s hendikepem a popřípadě na nich získat i kontakty na potencionální respondetky/y.  
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Vladimír 

 
„Litovat se? Není čeho. Dělat si z toho legraci, je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat.“ 

 
Vladimírovi je 39 let a podle svých slov je sebevědomý mladý muž, který miluje 

život. Žije v menším městě v Jižních Čechách. Se svojí manželkou, která rovněž používá 

vozík, vychovávají tříletou dceru Marušku. Vladimír pracuje jako manažer chráněných 

dílen a je ve stálém kontaktu s lidmi s hendikepem i s Rehabilitačním ústavem Kladruby, 

který velmi často navštěvuje z osobních i pracovních důvodů. Volný čas tráví cestováním, 

sportem a zajímají se o kulturní dění. Vladimírův zdravotní stav, o kterém velice otevřeně 

hovoří, se bohužel stále zhoršuje. V době, kdy jsem ho navštívila, se mu mimo jeho jizev 

po nedávné operaci hojilo také nové tetování. Vladimír se dívá do budoucnosti, svůj život 

naplňuje rodinou, prací, sportem, zábavou a nově také studiem na vysoké škole. 

1.2 Rehabilitační ústav Kladruby  

Rehabilitační ústav Kladruby má dlouholetou tradici a prošel významnými změnami, 

které se odrážejí i ve výpovědích respondentek/ů. Ludmila a Jiří vzpomínají na toto 

zařízení s odstupem desítek let. Zkušenosti ostatních dotazovaných nepřekračují hranici 

dvou desetiletí, ale právě v tomto časovém intervalu se ústav proměňoval velmi výrazně. 

Zatímco dříve v jistém smyslu suploval nemocniční a zařízení, dnes se zaměřuje výhradně 

na rehabilitaci a rekondiční pobyty (Výroční zpráva, 2009). V této kapitole reflektuji 

vnímání a hodnocení kladrubského ústavu očima respondentek/ů, jejich vstup do 

rehabilitačního zařízení, pocity a dojmy z prvních i opakovaných pobytů. Věnuji se tomu, 

jak vnímaly/i pravidla a chod zařízení dříve a jak je vidí dnes. Soustředím se rovněž  na 

jejich reflexe genderových aspektů specifického prostředí a vztahů, které fungují mezi nimi 

a institucí, s personálem i mezi rehabilitovanými navzájem.  

1.2.1 Vstup do rehabilitačního ústavu 

Přijetí do Rehabilitačního ústavu Kladruby se řídí přesně danými pravidly a postupy. 

Na začátku každého rehabilitačního pobytu lékař/ka posuzuje zdravotní stav konkrétního 

člověka. V případě, že jeho diagnóza naplňuje podmínky pro přijetí, podává lékař/ka návrh 
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na léčbu. Čekací doba na ni je různá a odvíjí se od závažnosti zdravotního stavu, aktuální 

fyzické kondice a momentálních možností zařízení. Dostává-li se klient/ka do zařízení 

bezprostředně po operaci, úraze nebo nemoci ze zdravotnického zařízení, čeká se na 

stabilizaci zdravotního stavu a odeznění problémů, které by mohly rehabilitaci 

komplikovat (Dušková, 2007). Je-li klient/ka rehabilitace schopný/á přechází do RÚK 

plynule po ukončení léčby. Zákonná lhůta k nástupu na opakovaný rehabilitační pobyt je 

dva roky (Zákon 472/2009 Sb.). Respondentky/i se shodují na tom, že o prvním 

rehabilitačním pobytu bylo rozhodnuto automaticky zdravotnickým zařízením, ve kterém 

se právě léčily/i, a neměly/i možnost a mnohdy také vůli toto rozhodnutí ovlivňovat. 

 

„Bylo to automatický. Spinální jednotka v Kladrubech se domluvila s nemocnicí, 

kde jsem byl a mě se nikdo na nic neptal. Přivezli mě tam sanitou, podobně jako z jedný 

nemocnice do druhý. Tenkrát tady jiný zařízení nebylo.“ (Vladimír) 

 

V době, kdy nastupovali k rehabilitaci Jiří a Ludmila byl kladrubský rehabilitační ústav 

opravdu jediným zařízením tohoto typu u nás a klientky/i neměly/i na výběr.  

 

„Poprvé jsem tam byl půl roku. Kladruby byly jediný a měly renomé. Pobyt mi 

předepsal doktor a schválila ho nemocnice. Čekal jsem, až budou mít volno, ale ne dlouho. 

Dneska už je těch ústavů hodně, ale zase je víc operací i úrazů, takže má člověk štěstí, 

když se dostane právě tam. Abych se teď dostal na opakovanou rehabilitaci, musím mít 

zažádáno několik měsíců dopředu a být zdravotně v pořádku. Jinak by mě nepřijali.“ (Jiří) 

 

„Do Kladrub jsem se dostala až jako dospělá. Děti tam nepřijímaly a pak pro 

„polio“ byly hlavně lázně. Pokud člověk nebyl vyloženě mrzák, do Kladrub se mohl dostat 

jen díky protekci. Musím říct, že jsme si zažili hodně zařizování, ale doba „kontaktů 

a známých“ tomu přála.“  (Ludmila) 

 

Zatímco Jiří považuje příjem do Kladrub za automatický, zkušenost Ludmily je jiná 

a do značné míry ovlivněná tím, že RÚK nebyl a není určen pro lidi po dětské mozkové 

obrně. Její odpověď ale vystihuje tehdejší praxi a význam, jaký zařízení mělo. Jiří 

poukazuje na skutečnost, že v minulosti byly vzhledem k počtu podobných zařízení 

„Kladruby přidělovány“, zatímco dnes je, i přes existenci jiných rehabilitačních institucí, 

situace složitější. Obtížnější je v případech opakovaných rehabilitačních pobytů, u nichž se 
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délka čekání výrazně prodlužuje a má i další záporné stránky. Některé/ří z dotazovaných si 

stěžují na problematickou organizaci, která jim nástup k pobytu znesnadňuje. 

 

Je tam pořád plno. Chápu, že je to složitý. Čekáš, jestli se dočkáš a pak taky 

jestli budeš moct. Musíš být flexibilní, ale i tak, oni ti zavolaj a za čtyři dny 

nastupuješ. Bylo by to jednoduší, kdyby byl pevný termín, který máš 

dopředu. Takhle se to nedá zvládnout. Je to pro lidi, kteří mají čas a sedí 

doma, ty opakovanou rehabilitaci zase tak moc nepotřebujou. Ty si nemůžeš 

nic naplánovat, nevíš, kdy tě tam vezmou. Jak si to máš zařídit?  (Gábina) 

 

Podobně jako Gábina i ostatní respondentky/i kritizují dlouhou čekací dobu a fakt, že 

musí velmi operativně a rychle vyřešit své osobní a pracovní záležitosti. Pro Ludmilu 

a Jana to byl jeden z důvodů, proč v dnešní době dávají přednost jinému druhu 

rehabilitační péče. Jana a Vladimír tuto překážku zvládají díky jejich flexibilnímu 

povolání. Vladimír reflektuje výhody své práce, protože zaměstnavatelky/é nemají podle 

jeho slov pro měsíc rehabilitace často pochopení. Jeho názor dokládá i Jana:  

 

„Velký plus je, že pracujeme s manželem jako finanční poradci s pružnou pracovní 

dobou a možností pracovat z domova. Když přijde datum nástupu, dokážeme to docela na 

rychlo vyřešit. V jiný práci by to asi tak dobře nešlo.“ (Jana) 

 

 Na striktní pravidla zdravotnických zařízení upozorňuje i Murphy, podle kterého 

samotný proces přijetí a léčby staví klientelu do mocenského vztahu, který je vytrhává 

z běžného života rodiny a zaměstnání a staví je do nové role. Pro tu je příznačná ochota 

přizpůsobit se řádu, oprostit se od okolního světa a přijmout post, který je jim autoritativně 

vnucen. Zařízení podle jeho názoru vyžaduje jistý stupeň podřízenosti a konformity, což 

mu umožňuje uplatňovat nátlak a kontrolovat nejen léčebný či rehabilitační postup, ale 

klientku/a jako takového. Linie autority se táhne přes lékařky/e, terapeutky/y až po 

ošetřující personál (Murphy, 2001: 26-27). Ještě radikálněji se na proces vstupu do 

instituce dívá Dahlke. Hovoří o rituálu moderní medicíny, který odosobňuje člověka od 

jeho těla, zbavuje ho práva rozhodovat a posouvá ho na úroveň přizpůsobivého dítěte 

(1992: 38-39). Specifičnost prostředí a nutnost přizpůsobit se ve své výpovědi reflektovala 

také Gábina upozorňující na zpřetrhání vazeb s každodenním životem. 
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„Je to úplně jinej svět, uzavřený zařízení, kde neřešíš běžný záležitosti jako je 

práce, rodina, nájem, zabezpečení, ale soustředíš se na rehabilitaci. Jde o to, abys 

rehabilitovala co nejlíp a odnesla si co nejvíc. Na opakovanou rehabilitaci nedám 

dopustit.“ (Gábina) 

 

Přes výtky k organizační stránce přijetí, respondentky/i oceňují kvalitu péče, význam 

rehabilitace a jsou rády/i, když mají příležitost se do rehabilitačního ústavu dostat 

a pracovat na své fyzické kondici. Reprezentativní je příspěvek Jany:  

 

„Kladruby jsou obrovský zařízení, kterým za rok projdou stovky lidí. Chápu, že je 

to složitý a že ty pravidla existovat musí. To, že mě přijmou právě tam, nikdy neberu jako 

samozřejmost.“ (Jana) 

 

Murphy podotýká, že i on se během své léčby a rehabilitace setkával se zařízeními 

různé velikosti a různé úrovně a vždy bylo nutné respektovat jejich pravidla a přizpůsobit 

se jim. Zdravotnická zařízení jsou podle Murphyho byrokratické organizace vykazující 

rysy „totální“ instituce, které mají za cíl podrobit si své obyvatelky/e a přinutit je ke 

spolupráci. Zdůrazňuje ale fakt, že vždy záleží na povaze zařízení, prostoru 

vyhrazenému lidské individualitě a stupni jeho respektu k důstojnosti a přáním člověka. 

Mnohdy dobře fungující a profesionální péče může být odosobněná a ve svém důsledku 

méně efektivní než péče v zařízení s nižší úrovní vybavení, méně kvalifikovanou péčí ale 

s lidským přístupem a zájmem o osobu klientky/a (Murphy, 2001: 26, 36-39). 

1.2.2 Pravidla a chod zařízení 

Rehabilitační pobyt je podmíněn lékařským doporučením a ochotou přizpůsobit se 

pravidlům instituce. Jak již bylo řečeno, řada z nich má své ospravedlnění v organizační 

náročnosti zajistit chod instituce a poskytovat kvalitní služby. Bez pravidel, řádů 

a vnitřních směrnic by RÚK stejně tak jako kterákoliv jiná instituce mohl fungovat jen 

stěží. Pravidla jsou důležitá nejen pro běh ústavu a rehabilitaci, ale mají význam i pro 

klientky/y samotné. Podle Murphyho mají lidé potřebu řádu, který jim určitým způsobem 

pomáhá nalézt jejich místo ve společnosti i orientovat se v sobě samých. Díky němu mají 

možnost předvídat a mít svůj život pod kontrolou. Pro pacientky/y léčebných zařízeních 



76 

 

a klientky/y rehabilitačních zařízení je řád obzvláště důležitý, protože je navrací do 

životních kolejí, z nichž byly/i vytrženy/i (Murphy, 2001: 35). 

Pevná pravidla mají svůj význam zejména při prvních rehabilitačních pobytech. Při 

opakovaných rehabilitacích mohou častěji vyvolávat obtíže a stát se zdrojem konfliktů 

s řádem ústavu. Neznamená to, že by první pobyt v zařízení byl bezproblémový 

a klientky/i by neměly/i problémy se všemu bez připomínek přizpůsobit. Murphy (2001) 

vzpomíná, že se už při první hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení musel potýkat 

s nepříjemnými pravidly, která na něj kladly nárok přizpůsobit se. Některé z pravidel jako 

účast na procedurách nebo lékařské vizity se mu jevily akceptovatelné, jiné považoval za 

zbytečný nátlak nad rámec zdravotnické péče. Jeho kritika směřovala k autoritativnímu 

nátlaku na to se podřídit, ležet na lůžku, spát, jíst, vylučovat nebo dodržovat hygienu podle 

pravidel lékařského a ošetřujícího personálu. Sociální role pacienta vyžadovala přizpůsobit 

se i tomu, s čím nesouhlasil. Vyžadovala se od něj aktivita nepřekračující rámec 

spolupráce, přijetí léčby a normativní motivaci uzdravit se (Murphy, 2001: 24-25).  

Pojetí nemoci jako sociální role se poprvé objevilo v antropologických pojednáních 

o nemoci jako strategii odchodu z armády (Murphy, 2001: 24). Murphy na nemoc nahlíží 

ve zcela jiném kontextu a spojuje ji s institucí zdravotnického zařízení, v němž se 

pacient/ka musí naplňovat představy o tom, jak se má nemocná/ý chovat nebo jednat. 

Očekávaným rysem sociální role nemoci je pasivita vyvazující nemocnou/ého 

z každodenního života ve prospěch plného přizpůsobení se pravidlům medicíny. Od 

pacientky/a očekává úsilí ve snaze se uzdravit, překonávat se, podřizovat se a nestěžovat si. 

Pacient/ka, která/ý se nesnaží a neplní příkazy lékařek/ů svou roli nenaplňuje a tudíž je na 

ni/něj podle Murphyho přenášena veškerá odpovědnost za její/jeho zdravotní stav 

i neúspěch léčby. Pravidla, jimiž zdravotnické zařízení vynucuje konformitu a poslušnost, 

jsou často skrytá a pacient/ka je naplňují nevědomě. S jejich existencí bývají klientky/i 

konfrontovány/i až ve chvíli, kdy je neplní nebo poruší (Murphy, 2001: 23-27). 

Na začátku rozhovorů respondetky/i otázkám o pravidlech a řádu RÚK příliš 

nerozuměly/i a nebyly/i si vědomy/i, že by je pravidla nějakým způsobem ovlivňovala 

nebo že by se jim musely/i přizpůsobovat. Automatické přijetí a neviditelnost pravidel 

dokládá například odpověď Jany:  

 

„Žádný zvláštní pravidla jsem nepozorovala. Oni tam jsou, ale ten ústav má svůj 

řád, do kterýho naskočíš, aniž by si vnímala, že se o nějaký pravidla jedná, že se něčemu 

podřizuješ.“ (Jana) 
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Až během rozhovorů vyplynulo, že některá pravidla jsou respondentkám/ům vadí 

a není úplně bezproblémové se jim přizpůsobit. Z připomínek proti řádu ústavu se ukazuje, 

že konkrétní nařízení a opatření ústav, které považují respondentky/i v souvislosti se svým 

zdravotním stavem za zbytečná nebo neefektivní se překrývají s Murphyho kritikou péče 

uvedenou výše. Z pozice sociální role pacientky/a se jí ale byly/i nuceny/i přizpůsobit. 

S nejostřejší výtkou proti pravidlům RÚK přišla Gábina, která užívala jako slova 

degradace nebo omezování svobody, což značí, že střet s některými pravidly ústavu 

pociťovala velmi silně. Zároveň upozorňovala na fakt, že intenzita jejich vnímání nebo 

dopadů může souviset s povahou „postižení“. Čím méně je podle jejího názoru člověk 

soběstačný a více závislý na péči personálu, tím silněji může být s pravidly konfrontován. 

 

 Určitý pravidla být musí. Pravidla, bez kterých to nejde. Některý jsou ale 

úplně nesmyslný a degradují tě. Koupání ráno mi vadilo, ale byla to věc, 

kterou si je možný dohodnout se sestřičkama. Jako omezování svobody mi 

přišlo chodit brzy spát.  Když se nepodřídíš, tak tu televizi vypnou nebo 

budou nepříjemný. Kvadruplegici to měli těžší. Střídaly směny a pak už je 

do postele nechtěl nikdo dávat, chodili spát v šest. Když se k tomu nabalí 

těch spousta dalších věcí, tak je to pro psychiku úplně šílený. (Gábina) 

 

Respondentka připouští, že bylo možné nalézt určité strategie, o těchto pravidlech 

vyjednávat. Připomíná ale, že vždy záleželo na dobré vůli někoho ochotného vyjít vstříc 

a když chtěla uspět, musela mít pro své důvody dobrou argumentaci. V odpovědi naráží na 

to, že často i pádný argument musel být institucionálně schválen. V jejím případě 

s výjimkou z pravidel musela souhlasit „odborná“ pracovnice ústavu, která potvrdila 

oprávněnost její žádosti. Jiným případem byly situace kdy výjimky z pravidel, které 

někomu ulehčily práci. Pro ilustraci prvního případu uvádím odpověď Gábiny, druhý 

způsob vyjednávání je podle mého názoru nejlépe patrný ze zkušenosti Vladimíra.  

 

Lehnout a zhasnout. Sestřičky mi řekly, že když budu mít napsaný potvrzení 

od psychiatričky, tak si můžu svítit, číst nebo koukat na televizi. Jinak že 

musím chodit spát jako ostatní. Psychiatričce jsem řekla, že se chci vrátit do 

svých vlastních kolejí, na který jsem byla zvyklá. Argumentem byl návrat 

k původnímu životu a tak mi tu výjimku jako jedný z mála napsala. Měla 
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jsem papír a sestřičky byly v klidu. Chodit spát v sedm, když je člověk 

plnoletej a nechce, mi přijde jako diskriminace.  (Gábina) 

 

Zaměstnanci, fyzioterapeuti, sestřičky, doktoři a doktorky jsou 

profesionální, ale taky jenom lidi. Když se odmítnu podřídit a nechci 

nějakou proceduru, tak se o tom dá mluvit. Nikdy se to nestalo bez 

vysvětlení. Třeba přijdu za sestrou a řeknu jí, že jsem unavenej, že se na to 

ten den necítím a ona mi třeba místo protahování udělá masáž. Když něco 

zvládnu sám, jsou taky rádi a netrvají na přesných pravidlech. Je toho na ně 

hodně a jakýkoliv ulehčení situace berou jako vstřícnej krok.  (Vladimír) 

 

Zajímavým zjištění plynoucím z rozhovorů bylo, že mladší klientky/y obtížněji 

respektují některá pravidla, zatímco starší Ludmila a Jiří je vnímali jako nutné a s jejich 

dodržováním neměli téměř žádné problémy. Shodují se, že porušení pravidel by mohlo 

vést k ukončení pobytu a oba se obávali, že by se tento fakt mohl odrazit i v  další léčbě. 

Lze tedy říci, že mají před lékařskou péčí větší respekt, což může vyplývat i z toho, že 

v době, kdy byli rehabilitováni poprvé, bylo rehabilitačních zařízení minimum a péče byla 

pro mnohé nedostupná. Ve zbylých rozhovorech s mladšími respondentkami/y se žádná 

taková obava neukázala.  

 

Vždycky tam musí být přesný řád, kterým se všechno řídí. Ráno se 

nasnídáte, cvičíte do oběda a pak zase. Rehabilitační cvičení bývají 

intenzivní a není čas ani vůle k tomu věnovat se něčemu jinému než chodit 

na předepsaná cvičení. S žádnými jinými pravidly jsem do kontaktu nepřišla 

anebo jsem je nevnímala. Když jsme byli mladí, tak jsme taky hřešili a šli se 

třeba bavit. Ale pravidla jsme dodržovali. Kdyby je někdo porušil, vrátil by 

se domů. Jeho prohřešek by se nahlásil obvodnímu lékaři a měl by pak třeba 

problémy s rehabilitací v nemocnici nebo ve střediscích. (Ludmila) 

 

Pravidla tam musí být. Při řízení je zakázanej alkohol a za volant si taky 

nesedneš opilá. V Kladrubech to není jiný. Jedeš tam za nějakým účelem, 

kterýho chceš dosáhnout a respektuješ jejich pravidla. S řádem nemám 

problém a nevzpomínám si, že bych ho někdy měl. Možná, když jsem byl 
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mladší a byl jsem živější. Možná je to ale i tím, že v tomhle věku už si 

s tebou nikdo velkou hlavu nedělá a okolí je k tobě benevolentnější. (Jiří) 

 

Závěrem lze říci, že pravidla a povinnosti, které zařízení rehabilitovaným ukládá, 

jsou přijímány automaticky a bez větších výhrad. Jejich neviditelnost dokládá, že si je 

respondentky/i zpravidla neuvědomují, přesto je z jejich odpovědí patrné, že na ně působí. 

Připomínky jsou ospravedlňovány nutností zajistit bezproblémový běh ústavu a udržet 

kvalitu péče. Argumentem pro dodržování povinností je fyzická kondice rehabilitovaných, 

které/ří musí být pro fyzicky náročná cvičení odpočaté/í a v psychické pohodě. Pokud 

dochází k nějakým výraznějším střetům s pravidly, respondetky/i se shodují na tom, že je 

možné najít cesty jak jejich dopady zmírnit nebo se pravidlům vyhnout. Účinnou strategií 

je vyjednávaní s personálem založené na slušné komunikaci a snaze vyjít si vstříc.  

1.2.3 Vztahy a prostředí 

V této práci píši o RÚK jako o specifické instituci. V čem ale spočívá specifičnost 

tohoto prostředí? V rozhovorech jsem se respondentek/ů explicitně ptala, co pro ně 

znamenala první návštěva v rehabilitačním ústavu, jaké byly jejich první dojmy a pocity 

i jak je hodnotí s odstupem opakovaných rehabilitačních pobytů. Respondetky/i 

reagovaly/i na první pobyt s různou intenzitou. Pro některé to byl silný zážitek, pro některé 

méně. Respondentem, který si nemohl vybavit žádné pocity a neměl na první den v ústavu 

téměř žádné vzpomínky, byl Jan. Do zařízení se dostal jako patnáctiletý a bral ho jako 

jistou etapu, kterou musí projít, než se opět vrátí ke svému původnímu životu.  

 

„To už si nevzpomínám. Nebyl to pro mě nějakej výraznej zážitek. Byl jsem 

patnáctiletej kluk, kterej ty věci nebral zrovna moc vážně. Se seznamováním jsem neměl 

problém. Tím, že jsem tam byl nejmladší, jsem rychle zapadnul. Vztah ostatních ke mně 

byl hodně rodičovskej. Jedeš tam s určitým cílem a za tím si jdeš. Ty ostatní věci jsou 

jakoby vedlejší.“ (Jan) 

 

Naproti tomu Ludmila se dostala poprvé do léčebného zařízení jako malé dítě, přesto 

jsou její zážitky i po desítkách let živé a během rozhovoru byla velmi dojatá. Poprvé byla 

hospitalizovaná v Praze, do kladrubského zařízení se dostala až jako dospělá a její vstup 

byl silně ovlivněn tím, že se svou diagnózou vymykala. V době její kladrubské rehabilitace 
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nebyl její zdravotní stav tak vážný, cítila se zdravá a distancovala se od lidí s těžkými typy 

„postižení“. K lidem s hendikepem, především pak k vozíčkářům se vymezovala i v jiných 

místech rozhovoru. Nejsilněji v odpovědi, kterou uvádím v kapitole „Reakce okolí 

a ostatní lidé s hendikepem“.  

 

„Když jsem se dostala do nemocnice, byla jsem v karanténě, protože obrna byla 

infekční. Bylo tam spoustu dětí a to pro mě jako pro jedináčka bylo něco. Užívala jsem si 

to, byla jsem tam šťastná a nechtěla jsem domů. Doteď si ty sestřičky a děti pamatuju 

jmény. Do Kladrub jsem nepatřila a viděla jsem tam takové hrůzy, že jsem si nemohla na 

nic stěžovat. Ale přijali mě dobře a byla ráda, že tam můžu být. Věděla jsem, že mi to 

pomůže.“ (Ludmila) 

 

Zbývající respondentky/i byly/i ovlivněny/i předcházejícími pobyty v jiných 

léčebných zařízeních, kde se setkávaly/i s podobně hendikepovanými, což ovlivnilo i jejich 

vnímání prvního pobytu. Výjimkou byl Vladimír, který se dostal do Kladrub z okresní 

nemocnice, kde byl podle jeho slov „bílou vránou“ a jediným vozíčkářem. Po příchodu do 

RÚK si uvědomil, že v porovnání s ostatními není jeho stav tak výjimečný. První 

rehabilitační pobyt a konfrontaci s lidmi s hendikepem vnímal pozitivně a jeho pocity se 

přenesly i do dalších rehabilitačních pobytů. 

 

„V nemocnici jsem byl exot. Na rehabilitačním oddělení jsou spíš „plotýnkáři“. 

Chlapi kolem mě mi nosili první poslední a považovali mě, i já jsem se tak považoval, za 

strašně těžce postiženýho. Pak jsem přijel do Kladrub a kolem byli jen lidi jako já. Na mě 

to působilo pozitivně a do dneška to tak na mě působí.“ (Vladimír) 

 

Velice pozitivně a detailně popisují respondetky/i prostředí RÚK s odstupem času. 

Shodují se na zvláštní atmosféře působící na nově i opakovaně rehabilitované. Tuto 

skutečnost jsem později pozorovala při každé návštěvě a zbavovala mně pocitů, že se jedná 

o uzavřené, smutné místo naplněné tragickými osudy, bolestí a lidským neštěstím, jak je 

někdy ústav vnímán lidmi „zvenčí“. Stanislav Komárek (2005) popisuje obdobné situace 

jako „kolektivní vyladění“ určitého ohraničeného prostoru, pro nějž je typická jakási „duše 

davu“, tj. společně sdílené pocity, vzpomínky nebo myšlení. Nově příchozí se po určitou 

dobu musí do tohoto prostředí ponořovat, ale později do určité míry přijímají to, co sdílí 

většina dané společnosti. Komárek jde ještě dále a vidí tuto specifickou sociální strukturu 
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jako dynamické společenství, které připodobňuje k velké rodině spojené silnými osobními 

vztahy. Úzké vazby se nemusí nutně týkat všech jejích členek/ů, ale určité vzájemné 

představy a pocity podle jeho názoru sdílí i ty/i, které/ří jsou do systému méně 

zainteresovány/i (Komárek, 2005: 66-67). 

Nově příchozí jsou do toho, co se v RÚK odehrává, zasvěcovány/i osobami, které 

mají s určitým typem „postižení“ delší zkušenost, prošli více opakovanými pobyty a jsou 

zpravidla starší než oni sami. Zkušenost s osobou „mazáka“, jak je tento člověk v rámci 

zařízení nazýván, mají bez výjimky všichni z dotazovaných a v rozhovorech přiznávají, že 

hrála v jejich vztahu k ústavu, rehabilitaci i vlastní situaci významnou úlohu. Za všechny 

hovoří odpověď Jiřího, jehož tento člověk provázel po dlouhou dobu jeho života. Do role 

rádce a průvodce rehabilitační péčí a hendikepem se později dostal i on sám. Díky jeho 

věku, angažovanosti a zkušenostem nabyl kompetencí, pro které ho nově hendikepované/í 

začaly/i v této roli uznávat.  

 

Dostaneš se na postel vedle někoho, kdo je na vozejku dýl nebo tam už 

párkrát byl. Oni to takhle dělali a dělaj to pořád. No a tenhle člověk tě 

zaučuje, seznámí tě s tím, jak to tam funguje, kdo je kdo, ale hlavně ti 

ukáže, jak se vyrovnat se situací, do který ses dostala. Někdy se bavíme 

o zánětech, dekubitech, jindy o ženskejch. Tomu, kdo je tam poprvé, se 

snaží předat něco ze svojí zkušenosti a pomáhá mu i psychicky se s tím 

nějak srovnat. Ne vždycky to ale jde. Poprvé jsem se dostal do Kladrub jako 

mladej kluk a zaučoval mě Pavel, se kterým jsme do teď kamarádi a víme 

o sobě. Pak už to nejsou pacienti, ale tvoji přátelé. Dneska radím těmhle 

mladým klukům po bouračkách já. Někdy poradím, nakopnu, otevřu oči, 

ukážu možnosti. Říkám jim, co potřebují slyšet. Ne z příručky, ale ze 

zkušenosti někoho, kdo to prožil.  (Jiří) 

 

Specifičnost vztahů a prostředí kladrubského ústavu spočívá právě v intenzivních 

a přátelských vazbách, které klientky/i navazují mezi sebou ale i s personálem. Z několika 

rozhovorů v ústavu, které se uskutečnily mimo záznam, vyplynulo, že pozitivní vztahy 

v zařízení často přerůstají nejen v přátelství ale mnohdy také v partnerské vztahy. Tato 

skutečnost mi byla potvrzena rovněž respondentkami/y. Své životní partnery 

v rehabilitačním zařízení našli Ludmila, Vladimír a Gábina. Pozitivní atmosféru 
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kladrubského ústavu vystihuje i příspěvek Jany, která se kromě opakovaných 

rehabilitačních pobytů pravidelně účastní i různých jiných aktivit, které ústav pořádá.  

 

Během pobytů a obzvlášť když tam jezdíš na opakovačky anebo i na různý 

akce, které Kladruby pořádají, potkáš spoustu lidí. Některý z nich jsou moji 

známí a některý z nich opravdoví přátelé. Do teď se pravidelně 

navštěvujeme s jednou sestřičkou, která tam už nedělá. Na mojí kladrubskou 

partu taky nedám dopustit. Když potřebuješ radu nebo si jen tak postěžovat, 

promluvit si, je vždycky komu zavolat. Nevím, jestli je to tím, že jsme na 

tom podobně, ale prostě si rozumíme a držíme spolu. (Jana) 

 

Výpovědi reflektují „kolektivní vyladění“, které v RÚK panuje a hodnotí ho 

pozitivně. Z několika návštěv ústavu a z kontaktů s jeho zaměstnankyněmi/ci vyplynulo, že 

se vždy nejedná o spontánní vstřícnost a zájem navazovat vztahy s ostatními klientkami/y, 

ale že je ústav do jisté míry ovlivňuje prostřednictvím aktivit, které vyvíjí. Základem jeho 

filosofie, která se odráží i ve vnitřních směrnicích, je lidský a empatický přístup personálu. 

Nově příchozí bývají ubytované/i s někým, kdo už disponuje zkušeností s životem 

s hendikepem a je ochoten a schopen své zážitky sdílet. Pro nově příchozí pořádá 

pravidelně setkání, kde se poprvé rehabilitované/í seznamují s chodem ústavu, jeho 

personálem a ostatní klientelou. Prostřednictvím kulturních a sportovních aktivit udržuje 

zařízení kontakt s klientkami/y, které/ří prošly/i jeho péčí a podporuje jejich setkávání 

i mimo rehabilitační pobyty. Neomezuje se pouze na svou klientelu, ale zapojuje i širší 

okruh lidí – rodinu, přátele, známé, kteří tyto akce rovněž navštěvují a boří tak představu, 

že je Rehabilitační ústav Kladruby uzavřenou komunitou, která žije za zdí a sama pro sebe.   

1.2.4 Gender a Rehabilitační ústav Kladruby 

V RÚK na postech rehabilitační a ošetřovatelské péče pracují téměř výlučně ženy 

(viz. Tabulka č. 2). V medicíně nemá podle Murphyho rehabilitace takovou prestiž jako 

jiné obory, protože se jedná o příliš „smutnou oblast“, ve které zpravidla nedochází 

k úspěšným zvrácením lékařských prognóz. Vysoký podíl žen v rehabilitační péči si 

vysvětluje tím, že ženy mají k péči „přirozenější“ vztah, což vyplývá z jejich tradiční role 



83 

 

pečovatelek a ošetřovatelek (Murphy, 2001: 46, 108).  Jeden z fyzioterapeutů 25 mi pod 

příslibem anonymity sdělil, že důvod, proč je v rehabilitační péči zaměstnáno málo mužů, 

tkví v nízkém platovém ohodnocení a minimální šanci na kariérní postup, nikoliv v tom, že 

by tato práce nepřinášela naplnění. Tím se pro muže rehabilitace stává málo zajímavou 

a dávají proto přednost atraktivnějším oborům. Potvrdil tak společenský trend, že ženy jsou 

zaměstnány v odvětvích finančně hůře ohodnocených a že muži dávají přednost 

zaměstnáním, ve kterých mají vyšší naději na kariérní a mzdový postup (Postavení žen na 

trhu práce, 2003). 

Přestože neexistují přesné statistiky o tom, kolik je rehabilitováno žen a kolik mužů, 

na první pohled je zřejmé, že mezi klientelou RÚK muži výrazně dominují. Respondetky/ti 

tento fakt potvrzovaly/i, ale upozorňovaly/i na tendence vyrovnávání této disproporce. 

Převažující počet mužů v rehabilitaci jednotně vysvětlovaly/i tím, že žijí aktivnější 

a nebezpečnější život.  V době, kdy se poprvé rehabilitovali Ludmila a Jiří, bylo vyšší 

zastoupení mužů mezi hendikepovanými ještě zřetelnější. Gábina potvrzuje tento trend 

i v dnešní době.  

 

„Když jsem se dostal do Kladrub poprvé, byli tam samí chlapi. Do tý doby jsem 

vozíčkáře nevnímal a tohle mě docela překvapilo. Dlouhou dobu to tak bylo. I dnes je 

chlapů většina, ale těch koček v ústavu přibývá.“ (Jiří) 

 

„Žen je v rehabilitaci o poznání míň, neriskujou tolik, nedělaj adrenalinový sporty 

a to se pak stane lehko nějaký neštěstí. V poslední době se to ale začíná vyrovnávat 

a hlavně obecně těch lidí je čím dál tím víc. Pořád ty chlapi ale převládaj, protože jim 

chybí odpovědnost.“ (Gábina) 

 

Respondetky/i viděly/i genderové rozdíly v rehabilitační péči především v převažujícím 

počtu mužů. Vysvětlovaly/i to zpravidla tím, že více riskují, protože žijí aktivnější a méně 

odpovědnější život. Zatímco ženy tráví svůj čas péči o rodinu a domácnost, muži se věnují 

adrenalinovým sportům, které často končí poraněním míchy nebo končetin. Stereotypní 

nazírání na genderové role ve společnosti se v případě rehabilitace nikterak neliší od jejich 

vnímání dominantní společností. Naopak může být hendikepem ještě více umocněno 

                                                 
25 Fyzioterapeut je zaměstnancem RÚK a požádal o to, aby jeho jméno zůstalo v anonymitě. Rozhovor nebyl 
nahráván.  
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a ženy se pak ocitají v ještě více znevýhodněné (Shakespeare, 1996 :195). Převaha žen na 

straně personálu a muži dominující mezi klientelou se odrážejí i v přístupu a podobě 

rehabilitační péče. Každá/ý z respondentek/ů vnímal/a tuto situaci specificky a přikládal/ ji 

různý význam. Pro Ludmilu tato skutečnost nebyla příliš důležitá, zatímco Jan 

upozorňoval na lepší vyjednávací pozici mužů.  

 

„Jsem trochu vypočítavej a vím, že dobře působím na starší dámy od čtyřiceti výš 

a nebál bych se říct, že to s nima umím. Nefunguje to jen v Kladrubech, ale třeba taky na 

úřadech a jinde. Není to vozejkem, je to o člověku. Když přijde někdo naštvanej, kdo chce 

a priori dělat problémy, sestry na něj můžou být protivný. Od tvýho chování se odvíjí 

i chování personálu.“ (Jan) 

 

Rovněž Janě bylo příjemnější hovořit o důvěrných věcech se ženami, od kterých očekávala 

větší porozumění. Byla ráda, že může hovořit se ženami i o věcech, o kterých by s muži 

mluvit nemohla nebo nechtěla. Oceňovala lidský přístup, který se zaměřuje na člověka 

a neredukuje ho na pouhou diagnózu. Podobně jako Jan i ona reflektovala silnější 

vyjednávací pozici na straně mužů. 

 

„Mladý kluci dokázali dělat se sestřičkama divy a oni jim třeba povolily delší 

večerku anebo jim něco odpustily.  Pro mě bylo zase příjemnější, že jsem některý věci 

mohla říkat ženám a ne chlapům.  Někdy jde o takový intimnosti anebo se potřebuješ jen 

svěřit. Ten doktor na tebe kouká spíš jako na pacienta s diagnózou. Sestřička tě vyslechne, 

poradí ti.“ (Jana) 

 

Respondetky/i zaujímaly/i k genderovým aspektům vztahu k personálu různá stanoviska 

a reflektovaly/i zejména genderovou strukturu personálu. O lékařkách a lékařích hovořily/i 

téměř výlučně jako o doktorech a rehabilitační a ošetřující personál vnímaly/i shodně jako 

ženy. Ošetřující personál je podle nich profesionální a péče individuální. Vždy podle nich 

záleží na konkrétních lidech, jejich přístupu a ochotě vyjít si vstříc.  Se zajímavým 

postřehem přišel Vladimír. Přístup personálu je rovněž individuální, ale více než na 

genderu je podle jeho názoru závislý na věku klientky/ta.  

 

„Jestli je člověk muž nebo žena, není tak důležitý jako to jestli je člověk starej nebo 

mladej. To hraje velkou roli v rehabilitaci ale i v nemocnici. Starý lidi odbejvaj a kolem 
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mladších se lítá. Starej člověk kvůli výměně prostěradla zvoní hodinu, a protože je starej, 

tak si počká. To mi přijde děsivý. Ženskou nikdy nebudu, ale zestárneme úplně všichni.“ 

(Vladimír) 

 

Věk byl v rámci rehabilitační péče silnou proměnou. Respondentky/i narážely/i na 

situace, v nichž byl vyšší věk rehabilitované/ho důvodem ke snížení zájmu personálu, který 

upřednostňoval ty případy, pro které se může zdát být rehabilitace přínosnější. Přestože se 

tento aspekt péče snaží ústav ovlivnit speciální metodikou, respondetky/i ho vnímaly/i 

poměrně silně. V Gábině a Vladimírovi vyvolával obavu, že i oni sami se časem stanou 

terčem generačního znevýhodnění. Wendell nahlíží na hendikep a stárnutí velmi podobnou 

optikou. V obou případech dochází k proměně těl, která přestávají odpovídat normě 

fyzicky zdatného těla a lidé takto „hendikepovaní“ pozbývají respektu a uznání 

společností. Konfrontace s odepíráním úcty vede ke zcela konkrétním znevýhodněním 

v různých oblastech života a genderové stereotypy je umocňují (Wendell, 1997, 262).  

Otázka věku se promítá i do vztahu mezi klientelou. Ty/ti, které/ří jsou starší a které/ří se 

rehabilitují už poněkolikáté, jsou považovány/i za „mazáky“26 a mají silnější pozici. 

V případě opakovaného rehabilitačního pobytu jsou k jejich úloze rehabilitované/í 

kritičtější. Respondetky/i v odpovědích opět jednotně narážely/i na individuálnost situací 

a na to, že vztahy v RÚK jsou ovlivněny momentálním „kolektivním vyladěním“. 

Pozitivně hodnotí to, že jim „strarší“ rehabilitované/í dodávaly/i sílu a motivovaly/i je ke 

zlepšování fyzického stavu i psychickou podporou. 

 

„Byl jsem mládě mezi dospělýma. Měl jsem štěstí, že jsem na začátku narazil na 

kluka, co mi radil a hecoval mě. Pomáhalo mi to, když už jsem nemohl. Taky vidíš, jak 

dřou ostatní a jaký mají úspěchy a chceš toho dosáhnout taky.“ (Jan) 

 

První zkušenost Jany pozitivní nebyla. První rehabilitační pobyt strávila s paní, která se jí 

prý v dobré vůli, aby ji ušetřila zklamání, snažila přesvědčit o tom, že by se měla se svým 

fyzickým stavem smířit. Pro respondentku to byl ale impuls k tomu, aby se snažila ještě 

více a dokázala sobě i okolí, že dokáže s „postižením“ bojovat. Zpochybnila tak roli 

starších a „zkušenějších“ a šla vlastní cestou. Podobně jako u ostatních, negativní verdikt 

nad zdravotním stavem byl spíše impulsem k motivaci ho zvrátit než rezignovat.  

                                                 
26  Výraz „mazák“ ponechávám po vzoru respondentek/ů v generickém maskulinu.  
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„Byla natěšená a doufala jsem, že ten ortel doktorů ještě mužů zvrátit, ale ona mi 

říkala, ať si nedělám naděje, že bude lepší, když se s tím smířím.  To mě štvalo a tak jsem 

na sobě makala ještě víc.“ (Jana) 

 

Důležitou roli hraje i povaha „postižení“, s níž ženy a muži do ústavu vstupují. 

Podobně jako se výše vymezovala Ludmila vůči jiným druhům hendikepu, 

i respondentky/i reflektovaly/i, že se v rámci vztahů v ústavu vytvářejí určité skupiny 

spojené podobným „postižením“, životním příběhem nebo zájmem. Podle Ludmily se ale 

nejedná o žádné specifikum lidí s hendikepem, ale vztahy v rehabilitačním zařízení 

odrážejí vztahy ve společnosti obecně. Ostatní respondetky/i její názor v zásadě potvrzují.  

 

 „V  rámci určitých postižení, existují společná témata, setkáváme se ve stejných 

léčebných zařízeních. Většinou se s lidmi na vozíku potkáme, pozdravíme se a prohodíme 

pár slov. Máme společný úděl. Neznamená to ale, že by se naše vztahy nějak významně 

lišily od zdravých lidí. Je to stejné, protože my jsme stejní jako zdraví lidé, jen máme 

vozík.“ (Ludmila) 

 

Odpověď Ludmily výstižně dokládá nepochopení, s jakým se lidé s hendikepem 

musí potýkat. „Postižení“ je aspektem jejich života, nikoliv determinujícím rysem jejich 

osobnosti. „Sociální model“ vytýká společnosti, že uvažuje o „postižení“ jako 

o individuálním problému člověka a nedostatečně cílí do vlastních řad. Na druhé straně, 

pokud se člověk stane klientkou/em zdravotnického zařízení, jde individuální přístup 

zpravidla stranou (Pfeiffer, 2001: 32).  Podle respondentek/ů je péče profesionální a má 

lidský rozměr. Individuálnost přístupu personálu zastiňovala aspekty genderu, který byl 

přesto reflektován, nejvýrazněji ve struktuře zařízení. Převážnou většinu personálu tvoří 

ženy, zatímco klientelou jsou zpravidla muži. Dotazované/í to odůvodňují s odvoláním se 

na stereotypní pojímání genderových rolí ve společnosti. Na ženy je nazíráno jako na 

pečovatelky, které jsou zodpovědné a na muže jako na aktivní milovníky sportu 

a nebezpečí, kteří rádi riskují. Pro respondenty znamenal vyšší počet žen výhodnější 

vyjednávací pozici, pro respondentky možnost mít se někomu svěřit. Genderové aspekty 

vztahů mezi klientelou vnímaly/i velmi okrajově a zdůrazňovaly/i jejich individuální 

význam. Zajímavým rozměrem rehabilitační péče byl věk. Ten může pasovat starší 

rehabilitované do role „mazáků“, ale zároveň být i důvodem pro sníženou intenzitu péče. 
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1.3 Rehabilitační péče  

RÚK měl a má velmi dobrou pověst rehabilitační péče a přístupu ke svým 

klientkám/tům, které ho staví na přední místo mezi podobná česká zdravotnická zařízení. 

O jeho výsledcích svědčí nejen hodnocení v průzkumu „Kvalita očima pacientů“ 

vyhodnocované Ministerstvem zdravotnictví, ale především pozitivní reputace, která se 

o něm mezi lidmi s hendikepem šíří. V rozhovorech zaznělo několik výtek k chodu ústav 

a slabým momentům v poskytovaných sužbách. Žádná z nich ale nesouvisela 

s rehabilitační péčí, s jejím průběhem nebo kvalitou. Jak rehabilitační péče vypadá a podle 

čeho se řídí, bude předmětem této kapitoly, v níž se rovněž zaměřím na vztahy  klientek/ů 

s rehabilitačním a ošetřujícím personálem. Závěr je věnován hodnocení významu péče 

skrze výpovědi respondentek/ů a pohledu na to, v jakých směrech a s jakou intenzitou 

ovlivňuje genderový řád jejich život v rámci rehabilitace i po jejím skončení.  

1.3.1 Rehabilitační plán a jeho realizace 

Rehabilitační péčí se zabývá a velmi kriticky na ní ni nahlíží Martin Sullivan (2005), 

který se vymezuje vůči působení institucí, jež se snaží o nápravu „postižení“ a vytváření 

těla odpovídajícího sdíleným normám společnosti. Jeho pohled na mocenské vztahy 

upozorňuje na transformaci kapacity a potencionálu člověka do otrocké univerzality, která 

se projevuje tělesnou i psychickou podřízeností. Mocenské vztahy redukují lidské subjekty 

na objekty medicínské péče, medikalizují jejich těla a jejich omezují na diagnózu. Sullivan 

ale na rozdíl od Dahlkeho (1992) nebo Murphyho (2001) nenahlíží na rehabilitované jako 

na pasivní objekty. Tam, kde je síla a uplatňují se mocenské vztahy, vzniká podle něj také 

prostor pro resistenci, zápas s totalizující silou a hledání vlastních strategií, jak se 

medicínskému diskursu vzepřít (Sullivan, 2005: 28-31). Respondetky/i nenahlížely/i na své 

rehabilitační pobyty příliš kriticky, přesto se o nich nedá říci, že by byly/i pasivními 

příjemkyněmi/ci péče a bez výhrad ji přijímaly/i. Reflektovaly/i pravidla rehabilitace 

a v případech, kdy byla v rozporu s jejich přáním nebo potřebou, poukazovaly/i na 

možnost vyjednávání o rehabilitační péči.  

 

„Většinou se nic neodmítá, ale taky se na ničem přísně netrvá. Dá se říct, že je to 

v kompetenci doktorů, ale neznamená to, že by na to pacoš nemohl mít vliv. Je to zase 
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o komunikaci. Někdy je potřeba se zaměřit se i na něco jinýho, něco vynechat nebo něco 

doplnit. Něco ti vyhovuje, něco ti sednout nemusí. Nikdy jsem s tím ale problém neměl, 

když to bylo nutný, rehabilitační plán se upravil podle toho, co jsem zrovna potřeboval 

a na co bylo nutný se víc zaměřit. V tomhle směru jsou Kladruby flexibilní a vycházejí 

vstříc tomu, co potřebuješ.“ (Jan) 

 

„Poprvé, ještě neznáš svoje možnosti a taky dost dobře netušíš, co budeš 

potřebovat. První rehabilitace se řídí přesně podle rehabilitačního plánu, ale ty následující 

už jsou jiný. Znáš svoje tělo a potřeby a domluvíš se s personálem na tom, co je pro tebe 

dobrý a co je zbytečný. U opakovaček jsou ty rehabilitace mnohem individuálnější, a jestli 

se ptáš na nějaký pravidla, tak jsem nikdy neměla problém s tím, že by mi nevyšli vstříc 

a rehabilitaci mi neupravili podle toho, co jsem zrovna potřebovala.“ (Jana) 

 

Tyto výpovědi jsou v rozporu s tím, jak o rehabilitaci uvažuje Vic Finkelstein (1984). 

Je třeba brát v potaz, že se jedná o text staršího data, ale mnohé z jeho výtek jsou stále 

považovány za stále aktuální. Finkelstein kritizuje zejména skutečnost, že medicínský 

diskurs, který rehabilitační procesy ovládá, staví klientky/y do role pasivních příjemkyň/ců 

péče nemajících kompetence o sobě rozhodovat namísto toho, aby je pojímal jako aktivní 

participující. Rehabilitační péče je podle něj jednostranným procesem usilujícím 

o transformování těla bez ohledu na přání a potřeby klientek/ů, kterě/ří namísto toho, aby 

o péči spolurozhodovaly/i, se bez výhrad podřizují tomu, co jim bylo uloženo lékařkami/i 

a ošetřujícím personálem (Finkelstein, 1984: 3-4). Jeho přístup je v rozporu s tím, jak na 

rehabilitační péči nahlížely/i respondentky/i. Jana poukazovala na rozdíl mezi prvním 

a opakovaným rehabilitačním pobytem. Stejně jako z odpovědí ostatních respondentek/ů 

jsou patrné jisté kompetence, které díky opakovaným rehabilitacím získávají a které jim 

umožňují vyjednávat o konkrétních rehabilitačních procedurách a zároveň je staví i do role 

těch, které/ří předávají své zkušenosti nově příchozím. Tím rozhodně popírají názor, že by 

byly/i pasivními příjemkyněmi/ci péče, které/ří by vše nekriticky přijímaly/i.  

 

Přijel jsem do Kladrub a udělali mi rehabilitační plán. Vždycky se stanovuje 

na základě prvního vyšetření doktorem a fyzioterapeutem. Je individuální, 

podle toho s čím tam člověk přijede, co potřebuje, v jaký je momentálně 

fyzický kondici a tak. Plán se dodržuje, ale v průběhu pobytu se může 

upravit nebo úplně změnit. To se děje v případech, když rehabilitace nejde 
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podle očekávání anebo když je třeba zaměřit se na něco, co potřebuje 

intenzivnější rehabilitaci. Dneska už si sám vybírám, co mi sedí a co ne. 

Není to tak, že by přesto nejel vlak. Na druhý straně oni tam tomu rozumí, 

takže ví co je třeba. Ty připomínky ale možný jsou. (Vladimír) 

 

Sullivan považuje rehabilitaci rovněž za pasivizující proces s omezenou participací 

rehabilitujících. Podle něj profesionální rehabilitační péče ignoruje individuální tělesnost, 

všudypřítomnou medicínskou sílu nemůže klient/ka ovlivnit a nutně tak podléhá 

normativním pravidlům  a rutině lékařské péče. Standardizované procedury nenechávají 

prostor pro individuální rozměr, podrobují si klientku/a a odcizují ho od vlastního těla 

i možnosti o sobě rozhodovat (Sullivan, 2005: 35-37). Přestože měly/i respondentky/i 

připomínky k rehabilitačnímu plánu, reflektovaly/i jeho individuálnost a možnost o něm 

vyjednávat. Podřízení se rehabilitaci i pravidlům ústavu odůvodňovaly/i profesionalitou, 

důvěrou k péči a respektem k renomé ústavu. V případě nesouhlasu s konkrétní 

rehabilitační procedurou nebo pravidlem se klientky/i snažily/i s personálem vyjednávat. 

Na druhé straně ale usilovaly/i o zlepšení jejich zdravotního stavu a byly/i ochotné/i činit 

i ústupky. Silná motivace k rehabilitační péči se objevila bez výjimky ve všech 

uskutečněných rozhovorech. Nejsilněji ji potvrzují Jiří a Vladimír.  

 

„Dneska je pro mě rehabilitace možná důležitější než kdykoliv předtím a každej 

pobyt v Kladrubech mi pomáhá. Důležitý pro mě je rehabilitovat hlavně ruce. Když vím, 

že dělám něco, co už nevyužiju anebo to nemá význam, požádám o změnu. Rehabilitaci ale 

nikdo neodmítá. Každej se snaží zrehabilitovat co nejvíc. Když odmítneš anebo 

nerehabilituješ poctivě, jsi tam zbytečně.“ (Jiří) 

 

„Rehabilitace má význam v jakýkoliv fázi. Nemůžu chodit, ale naučil jsem se 

samoobsluze, pracovat s vozejkem, znát svoje možnosti. Dneska se tam jezdím hlavně 

rozhejbat. Mám náročnou práci a měsíc v Kladrubech mě dokáže fyzicky nastartovat. 

Určitě to takhle má spoustu lidí ale ne všichni. Hlavní je využít toho, co se ti nabízí. Měsíc 

tam není dovolená, ale velká dřina. Záleží na člověku, jak se snaží, s jakým cílem tam jede 

a co je ochotnej pro sebe udělat.“ (Vladimír) 

 

Rehabilitace se od ostatních oborů medicíny podle Murphyho (2001) liší měrou 

účasti příjemkyně/ce péče na vlastní léčbě. Ta by v optimálním případě měla být aktivní 
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a klient/ka by z vlastní vůle měli/y usilovat o její co nejefektivnější naplnění (Murphy, 

2001: 48). Tento fakt potvrzují i výpovědi respondentek/ů. Murphy ale na druhé straně 

podotýká, že odpovědnost za výsledky léčby, která je na klientky/y přenášena, může mít 

i negativní implikace. Ukazují se v okamžicích, kdy rehabilitace nepřináší zlepšení. Jeho 

názor potvrzují i výše uvedené odpovědi Jiřího a Vladimíra, v nichž je rovněž patrné, že 

oba rehabilitovaní cítí odpovědnost za výsledky rehabilitace. Neúspěch je pro ně známkou 

toho, že se dostatečně nesnažili a tudíž si za svůj zdravotní stav mohou sami. Úzký okruh 

lidí kolem klientky/a tak může uniknout výčitkám svědomí a zdravotní péče ze sebe snímá 

odpovědnost za neúspěch léčebných postupů. Nenaplněná očekávání mohou být zdrojem 

depresí, apatie a kapitulace před svým zdravotním stavem. Murphy tvrdí, že ať se jedná 

o jakákoliv onemocnění a jakékoliv následky, je úkolem rehabilitační terapie psychické 

bariéry prorazit a zbavit klientky/y odpovědnosti za svůj stav. Kvalitní rehabilitace se 

neobejde bez snahy proniknout k rehabilitujícím a získat je pro spolupráci v dlouhodobém 

a únavném procesu obnovy jejich fyzických schopností a možností (Murphy, 2001: 48-50). 

Murphyho názory a postoje respondentky/i shodně potvrzují. 

1.3.2 Vztahy klientek/ů s rehabilitačním a ošetřujícím personálem 

Jak vyplývá z textu výše, účinnou strategií pro vyrovnávání se s pravidly a řádem 

RÚK je vyjednávání s jeho personálem. V Rehabilitačním ústavu Kladruby pracuje 255 

zaměstnankyň/ců, z nichž se 181 přímo podílí na zdravotní, rehabilitační a ošetřovatelské 

péči (Výroční zpráva, 2009). Dostatečný počet personálu se odráží v možnostech 

individuální péče i v její úrovni. Tu hodnotí dotazované/í velmi pozitivně stejně tak jako 

svůj vztah k personálu. Ve všech uskutečněných rozhovorech se objevila slova: 

profesionální, milý, přátelský nebo vstřícný.  

Jan, Jiří, Ludmila i Vladimír vidí za dobu jejich opakované rehabilitace určitá 

zlepšení. Jan se zmiňuje o kladrubském personálu velmi krátce a obecně. Zlepšení vidí 

především v navýšení počtu zaměstnankyň/ců, zatímco podle Jiřího je tím důvodem 

zlepšení technický pokrok. 

 

„Ke mně se chovali moc dobře. Myslím, že ta péče je na profesionální úrovni. 

Pořád se to zlepšuje a hodně tomu prospívá, že těch sester je tam dost, nejsou ve stresu 

a mají víc času se každýmu věnovat.“ (Jan) 
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„Myslím, že dlouhodobě se péče zlepšuje, ne tak ani díky personálu jako pokroku 

ve strojírenství a technice. Ke mně se personál chová stejně. Nemůžu se vžít do situace 

jiných lidí. Osobně jiný přístup nevidím.“ (Jiří) 

 

Ludmila rovněž vidí pokrok v lékařské péči. Podobně jako Jiří, i ona reflektuje 

medicínský vývoj a v rozhovoru na několika místech spekuluje o tom, co by se stalo, 

kdyby se jí v době, kdy onemocněla, dostalo stávající úrovně lékařské péče. 

 

„Dnes je přístup profesionální a péče je podle mého názoru velmi kvalitní. Je dobře, 

že takové zdravotnické zařízení tady je a že dosahuje takové úrovně. Pořád žiju s křivdou, 

že kdyby dříve byla péče na lepší úrovni, mohli jsme dopadnout jinak.“ (Ludmila) 

 

Nejdetailněji se otázce kladrubského personálu věnoval Vladimír, který ji pojímal 

z různých aspektů a upozorňoval na to, že s příchodem nového personálu se podoba péče 

mění pozitivním i negativním směrem. Zároveň reflektoval i vzájemný vztah mezi 

služebně staršími a mladšími rehabilitačními sestrami, jejichž přístup je mnohdy 

odbornější ale častěji postrádá individuální a osobní rozměr.  

 

Jsou to profesionálové. Velkou roli hrála generační proměna.  Dneska jsou 

fyzioterapeutky z 90% tak kolem třiceti let. Změnila se i úroveň péče. Jsou 

jiný technický možnosti, třeba robotický nohy. Dřív to byly bývalé 

zdravotní sestry, který se naučily masírovat. Dneska jsou to bakalářky, mají 

specializovanou školu. Při posledním pobytu jsem vnímal, že se mazačky 

před důchodem s těma dravýma holkama nemají moc rádi. Je to soupeření. 

Cvičil jsem s paní, s jednou z těch nejstarších, popovídá si a to je moc 

příjemný. Mladý holky, ty si moc nepovídají a lámou kosti a kolikrát to 

i hodně bolí. Řídí se heslem, že když člověk nemůže, tak ještě trochu může. 

Tahle obměna pomalu končí, ty starší odcházej. Kdo ví, jaká bude nová 

generace. (Vladimír) 

 

Z Vladimírovy výpovědi by se mohlo zdát, že čím více přibývá vzdělání 

a profesionalizace péče, tím méně se uplatňuje osobní přístup a ohled k individuálním 

přáním a potřebám. Jeho postřeh potvrzuje Martin Sullivan (2005) zastávající názor, že 

silné uplatňování medicínského diskursu zintenzivňuje působení mocensky nerovného 
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vztahu mezi personálem a klientelou. Ten není pasivní ale dynamický a resistentní. 

Klientela vystavená autoritě je více kritická a nepřijímá moc jako samozřejmou. Sullivan 

upozorňuje na problematické aspekty rehabilitační péče, které zasahují do těl, degradují 

klientky/y a zbavují je sebevědomí. Problémy jsou řešeny s ohledem na funkci, rutině 

a redukují rehabilitovanou/ného pouze na tělo a na jeho fyzický stav. Jsou dokladem toho, 

že medicínská moc upřednostňuje tělo před lidskou psychikou a nereflektuje skutečnost, že 

svým konání klientku/a od těla odcizuje. Takovými momenty rehabilitace jsou především 

léčba a praktiky regulující vyměšování a léčba poruch integrity kůže (abscesů a dekubitů). 

Vina za neuspokojivou léčbu je přenášena z personálu na klientku/a s argumentem, že na 

sebe nedávaly/i pozor nebo že se nehlídaly/i (Sullivan, 2005: 36-40). RÚK s těmito 

aspekty péče aktivně pracuje a v zájmu jejich nežádoucích dopadů na psychický stav 

klientek/ů vypracoval odborně metodiky a inicioval vznik speciálních týmů: „Týmu pro 

péči o inkontinenci“, „Týmu pro léčbu dekubitů“ a metodiku „Zásady komunikace 

s osobami s afázií a demencí“. 

I přes fakt, že rehabilitační cvičení bývají fyzicky náročná, vyčerpávající a vyžadují 

trpělivost všech zúčastněných, Murphy (2001: 47), stejně jako respondentky/i vyzdvihuje 

jejich význam a oceňuje, jaký vliv měly na jeho fyzickou kondici. Stejně jako Jana i on 

vidí rehabilitační péči jako neustálý zápas se sebou samým.  

 

„Když máš pocit, že už si na pokraji svých sil a víc nezvládneš, tak to vždycky ještě 

o kousek jde. Terapeuti ti nedají nic zadarmo a vždycky tě k tomu donutí. Někdy to nemusí 

být úplně příjemný, ale když vidíš svoje pokroky, seš ráda, že si to zvládla.“ (Jana) 

 

Podobně jako Gábina a Ludmila, upozorňuje Murphy (2001) i na problematické 

momenty, které se týkaly jeho vztahu k rehabilitačnímu a ošetřujícímu personálu. Řídíce se 

řádem, personál nevycházel klientkám/ům vstříc, budil je brzy ráno, ukládal je brzy spát, 

řídil jejich hygienu, stravování i vylučování. Autoritou mocenského vztahu si vynucoval 

poslušnost a přizpůsobení se nastaveným podmínkám (Murphy, 2001: 26). Pro Ludmilu 

bylo v prvních letech její nemoci přirozené se těmto pravidlům přizpůsobit a dodržovat je. 

První komplikace začala pociťovat až s příchodem staří, kdy svalová atrofie pokročila 

a každodenní automatické úkony se už neobešly bez komplikací. 

 

„V dětství jsem pociťovala hodně porozumění. Nikdy jsem si nemohla na přístup 

personálu ztěžovat, byl profesionální a příjemný. Komplikace přichází až s věkem. Je to 
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složitější. Občas se mi stane, že sestra nebo doktor nemá pochopení. Jsem důchodkyně, 

která něco potřebuje, obtěžuje. Je to smutné, protože takto skončíme všichni. Respekt ke 

stáří je věc, které se ještě musí naše společnost učit.“ (Ludmila) 

 

I když jsou na tebe sestřičky hodný, pořád jsi ten člověk, kterej je s něčím 

otravuje. Kdo je soběstačnej, vyhrává. Sestřičky toho mají moc, každej po 

nich něco chce a tak jsou rádi, když toho zvládneš co nejvíc. Je otázka, do 

jaký míry odmítají péči kvadru lidem. Jsou v daleko horší situaci. Já jsem 

tak na začátku byla taky. Máš pocit, že je obtěžuješ. Snažíš se, ale pak to 

taky nevydržíš. Nakonec musíš sama sebe překonat. Držíš to hodinu, 

vydržíš to dvě, ale pak už prostě musíš. Snažila jsem se říkat si co nejmíň. 

V první fázi jsou strašně milý, ale pak když se to nelepší, je to jiný. Je mi to 

blbý to říct, ale je to jejich práce. Obtěžování to je ale taky a to cítí i pacient, 

a proto se snaží říkat si o pomoc co nejmíň. (Gábina) 

 

Gábina na problematické momenty vztahu k personálu upozorňuje detailněji. Opět 

vnímá skutečnost, že je rehabilitační péče individuální a o lidech - klientkách/ech a ženách 

a mužích z řad personálu. V jistém smyslu se jedná o reciproční vztah péče. Na jedné 

straně se snaží vyjít vstříc a pomoci ošetřující a rehabilitační personál, na straně druhé jsou 

to klientky/i, které/ří se snaží vyhovět tím, že omezí své potřeby a budou se snažit být co 

nejvíce soběstačné/í, tak aby zatěžovaly/i péči co nejméně. Gábina připouští, že starat se 

o klientelu je náplní práce personálu, přesto vnímá osobní rozměr tohoto vztahu. Kdo je 

soběstačný, má podle jejích slov výhodu a personál ocení snahu neobtěžovat. Tímto 

výrokem ale potvrzuje, že vztah mezi klientelou a personálem není neutrální, ale mocensky 

zatížený. Ze strany klientely z něj profituje ten, kdo se podřídí, přizpůsobí se a nezatěžuje 

příliš svými požadavky. Personál těží ze vztahu závislosti, který mu umožňuje udržovat 

klientky/y pod svou kontrolou a regulovat jejich potřeby a přání (Komárek, 2005: 78-80). 

1.3.3 Význam rehabilitace pro život s „postižením“  

RÚK dlouhodobě pracuje na zkvalitňování rehabilitační péče prostřednictvím 

nákupu moderních rehabilitačních pomůcek, rekonstrukcí budov a vnitřního vybavení 

ústavu i skrze dostatečné množství zaměstnankyň/ců zajišťující chod ústavu. Hodnocení 

péče je monitorováno projektem „Kvalita očima pacientů“, jehož výsledky jsou 
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zapracovávány do vnitřních materiálů zařízení. Tím nejmarkantnějším důkazem 

spokojenosti jeho klientek a klientů je jeho dobrá pověst, která se mezi lidmi s hendikepem 

i bez něj šíří. O zájmu rehabilitovat se právě v tomto zařízení svědčí i rostoucí počet 

žadatelek/ů a prodlužující se čekací doba na rehabilitační pobyt. Reakce respondentek/ů na 

hodnocení ústavu a kvality rehabilitační péče byly v zásadě pozitivní a neobjevila se mezi 

nimi žádná odpověď, která by se výrazněji vymykala. Respondentky/i se shodují na tom, 

že je péče kvalitní, profesionální a že příznivě ovlivňuje jejich fyzický i psychický stav.  

Respondetky/i pozitivně hodnotí zejména první rehabilitační pobyt v kladrubském 

zařízení, kam se dostaly/i bezprostředně potom, co se radikálně proměnil jejich zdravotní 

stav a byly/i upoutány/i na lůžko nebo na vozík. Během první návštěvy se učily/i nejen 

samoobslužnosti, ale především znát svoje tělo a naučit se s ním pracovat.  

 

„I když člověk nebude chodit, naučí se pro civilní život důležitý věci. Třeba 

namazat si chleba, pak je tam i ta autoškola na ruční řízení. Takže sebeobsluha. Osobně si 

myslím, že ta je pro vozíčkáře důležitější než cvičení. Naučí se sám vstát, dostat se na 

vozejk, vyčistit si zuby, sám se oblíct. Důležitý je, když se naučí být sám se sebou. I v tom 

mu rehabilitace pomůže.“ (Vladimír) 

 

Kritické postřehy cílily na to, že se rehabilitační pobyty dostatečně nesoustředí na to, 

co poprvé rehabilitované čeká, když opustí brány ústavu a vrací se domů. Podle Murphyho 

(2001) je právě návrat do reálného života, tím co odkrývá dimenze „postižení“ 

a hendikepu. Zdravotnické zařízení je v jeho očích sociální i prostorová kukla, ve které se 

rehabilitované/í snaží obnovit své tělesné funkce, jsou obklopeny/i lidmi, kteří jim 

pomáhají, pohybují se v prostoru bez bariér a setkávají se s lidmi v podobných životních 

situacích. Po odchodu se dostávají do dříve důvěrně známého domova, který se pro ně ale 

stává pastí a neustále jim připomíná omezené fyzické možnosti (Murphy, 2001: 53-54). 

 

Jedeš s vozejkem do města a vidíš, že si se mohla naučit víc, zvládat schody, 

obrubníky, eskalátor, prostě hromadu věcí. Na to by tě určitě mohli připravit 

mnohem líp. Na co tě ale nepřipraví je to, že seš doma, někde kde si to 

dobře znala a najednou je všechno jinak. Všechno je vejš a dokud se 

neprovedou potřebný úpravy, tak se třeba nikam nedostaneš. Pocit domova 

je rázem pryč. V tomhle ti může hodně pomoct rodina. Na co tě nepřipraví 

rehabilitace, jsou pohledy lidí na ulici. Do doby než odejdeš z ústavu, totiž 
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potkáváš podobně hendikepovaný lidi a nepřijde ti, že bys byla jiná. S tím se 

musíš poprat sama, ale je pravda, že si časem zvykneš. (Jana) 

 

Vladimír má na tuto situaci opačný názor a i přes kritické momenty jeho odpovědi, 

nesouhlasí s tím, že by jisté vakuum ústavu bylo nutně na škodu. Pozitivně hodnotí 

interakci s ostatními klientkami/y, ketré/ří člověka smiřují člověka s faktem, že je rovněž 

hendikepovaný, ukazují mu jeho možnosti a činí ho jistějším v komunikaci s druhými 

lidmi. Pobyt v uzavřeném a bezpečném prostoru ústavu a interakce s těmi, kdož sdílí jeho 

zkušenost, mu dala jisté kompetence a připravila ho na možné komplikace. 

 

„Rehabilitace pomůže člověku v tom, že není tak stydlivej. Kdyby nebylo 

rehabilitační péče, a po úraze byl člověk v nemocnici a pak půl roku doma, tak je 

vyjukanej, že je hendikepovanej. Pak si v tomhle stavu najít práci, partnera? Kdežto takhle 

je člověk víc oprásklej. Už ví, na co má nárok. Už ví, co si může dovolit, ostatní mu 

poradí. Umí se líp pohybovat i v mezilidskejch vztazích a je si jistější.“ (Vladimír) 

 

Opakované rehabilitační pobyty jsou zaměřeny na zlepšení fyzické kondice 

a rekondici atrofujících svalů a končetin. Pro respondentky/y mají význam zejména v tom 

smyslu, že jim umožňují účastnit se aktivního života, pracovat nebo být soběstačné/í. Jak 

již bylo zmíněno výše, na jejich pozitivních dopadech se shodují všichni/všechny 

z dotazovaných a považují je za důležité zejména pro každodenní aktivní fungování 

v profesním i osobním životě. Při jednom ze setkání lidí s hendikepem jsem narazila na 

zajímavý názor muže, který hodnotil rehabilitaci jako nepotřebnou a sám ji po prvním 

týdnu rehabilitačního pobytu ukončil. Jeho argument spočíval v tom, že si každý beztak 

musí projít poúrazovým nebo pooperačním stavem sám a nikdo ho nepřipraví na to, co ho 

čeká. Tento muž se velmi brzy vrátil do pracovního života i do svých zajetých kolejí. 

Pracuje jako automechanik a svářeč, aktivně sportuje a se svojí novou partnerkou se stará 

o roční dceru. Názor, že se každý musí vše naučit sám, sdílejí také respondetky/i oceňující 

význam rehabilitace. Někteří/ré z nich jí vytýkají právě skutečnost, že je nedostatečně 

připravila na „život venku“. Tento postoj demonstruje již výše zmíněná odpověď Jany. 

Vladimír oceňuje, že díky rehabilitaci se zlepšil jeho fyzický stav a díky pobytu v ústavu se 

cítil jistější sám se sebou a více připravený na interakci se světem „venku“. Sociální úlohu 

rehabilitace hodnotí i Jiří, který ji přikládá význam spíše na úrovni sdílení hendikepu 

a zkušeností mezi klientelou než ve smyslu konkrétních rehabilitačních metod. 
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„Rehabilitace je dobrá věc a nesetkal jsem se s nikým, komu by nepomohla. Co je 

ale podle mě důležitější než celej rehabilitační pobyt, jsou pacienti, který tam potkáš. Daj 

pro život mnohem víc. Nenaučej tě, jak cvičit, ale řeknou ti, jaký máš možnosti, na co máš 

nárok, co se dá na vozejku dělat. Daj ti naději, že můžeš žít. Taky ti řeknou, co tě čeká, až 

z Kladrub odejdeš. Takový zkušenosti jsou podle mě cennější než cvičení.“ (Jiří) 

 

Nedostatky v rehabilitační péči vidí rovněž Murphy (2001), který ji vytýká, že ho 

i přes obrovské úsilí a trpělivost nebyla schopná připravit na psychické a sociální nesnáze, 

s nimiž se po jejím ukončení musel potýkat. Rehabilitační cvičení v tělocvičnách ani 

moderní cvičební pomůcky ho nikterak nepřipravily na budoucnost. Zároveň však dodává, 

že rehabilitace se odvíjí od motivace a vlastních snah rehabilitujících mající mnohdy 

přehnané očekávání a naděje. Zázraky se v rehabilitaci nedějí, byť jsou mnohdy očekávány 

(Murphy, 2001: 46). Jeden z kladrubských fyzioterapeutů27, ochotný zodpovědět mi 

několik otázek, Murphyho názor potvrzuje. Lidem jsou podle jeho názoru předkládány 

falešné naděje, na něž se bez ohledu na svůj fyzický stav upínají. Rehabilitace může přispět 

k výraznému pokroku ve fyzickém stavu klientek/ů, ale pokud nenaplní jejich očekávání, 

odcházejí často zklamány/i. Příkladem je člověk upoutaný na lůžko s vizí, že začne opět 

chodit, ale rehabilitace může s ohledem na jeho zdravotní stav přispět „pouze“ k tomu, že 

je schopen fungovat na vozíku. Přes fyzické zlepšení se tento „neúspěch“ odráží v jeho 

psychice, v tom, jak pojímá sebe sama a schopnosti naučit se s hendikepem žít. 

 

1.3.4 Genderové aspekty rehabilitační péče 

Feministické teoretičky/ci, které/ří se věnují „Feminist Disability Studies“, nahlížejí 

na genderovou problematiku hendikepu, usilují o zahrnutí ženské zkušenost a  hlasu do 

jeho vnímání společností a vystupují proti homogenizaci a generalizaci zkušeností 

(Garland-Thomson, 2005:1558). Bojují proti pohlížení na hendikep jako na genderově 

neutrální kategorii a kritizují medicínský diskurs za to, že nereflektuje individualitu 

člověka a zkušenosti (Snyder, Mitchell, 1997: 14-15; Wendell, 1997; Crow, 1996; Morris, 

                                                 
27 Vzhledem k tomu, že je tato osoba zaměstnancem RÚK a přála si zůstat v anonymitě, neuvádím jeho 
jméno. Na přání respondenta, nebyl rozhor ani nahráván, neexistuje z něj přepis a je uchován v pouze 
v poznámkách, které jsem v jeho průběhu zaznamenala.   
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1997). Genderovým aspektům rehabilitační péče odborná literatura nevěnuje téměř žádnou 

pozornost. Rehabilitační péče rovněž není genderově neutrální oblastí, a i když to nemusí 

být na první pohled zřejmé, aspekty genderu se do ní promítají a mají implikace pro 

každodenní život žen a mužů s hendikepem. Respondetky/i zpočátku pojímaly/i oblast 

rehabilitační péče jako obor, kde nejsou činěny rozdíly mezí tím, zda je rehabilitována 

žena či muž. Pro některé z nich to bylo vůbec poprvé, kdy byly/i konfrontovány/i 

s možností, že by podoba péče a přistup ke klientele, nemusely být pro všechny stejné. 

 

„Nikdy mě nenapadlo, že by se ženský a chlapi rehabilitovali nějak jinak. Ani si 

nemyslím, že by to tak bylo. Jednou je tu nějakej plán a ten platí pro všechny stejně.“ (Jiří) 

 

„Jinde v medicíně to tak být třeba nemusí, ale v rehabilitaci si myslím, že jde 

především o to, podívat se na situaci každého konkrétního člověka. Nepozorovala jsem, že 

by se k ženám nebo mužům přistupovalo odlišně. Péče je přizpůsobena fyzickému 

množnostem, věku nebo psychickému stavu. Je každému šitá na míru.“ (Ludmila) 

  

Na nutnosti individuálního přístupu ke konkrétním lidem a situacím se shodly/i 

všechny/všichni, ale i u těch dotazovaných, které/ří předtím genderové aspekty 

rehabilitační péče neviděly/i, se začaly vynořovat vzpomínky, kde se setkaly/i s odlišným 

zacházením. Příkladem byl rozhovor s Jiřím, který na počátku považoval rehabilitační péči 

za oblast, kde nejsou dělány žádné rozdíly, ale pak zcela explicitně vypovídal 

o momentech, kde se se specifickým přístupem k ženám a mužům setkal. Pokud ale 

dotazované/í hovořily/i o konkrétních rehabilitačních metodách, vztahovaly/i jejich 

individuálnost směřována spíše k věku a druhu „postižení“, než k aspektům spojeným 

s genderem. Ten spojovaly/i až s přístupem žen a mužů k rehabilitačním cvičením. 

 

„Rehabilitace je o psychice a chlapi jsou s postižením vyrovnanější. Chybí jim 

zodpovědnost, riskujou a ví, že si za to třeba mohli sami. Ženský často jedou na motorce 

jako spolujezdec a jsou pasivním divákem svýho osudu. Hůř s tím vyrovnávají, protože za 

to nemohly. Sestry si pak stěžujou, že rezignujou nebo se snaží míň. Podle nich se líp 

pracuje s chlapama.“ (Jiří) 

 

Jiří a Jana reflektovali, že rehabilitační péče poskytovaná personálem, může mít 

v souvislosti s jeho přístupem genderový rozměr. V obou případech byl jejich pohled silně 
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stereotypně zatížen. Jiří hodnotil přístup rehabilitovaných žen ve spojení s tím, že si 

„postižení“ zpravidla nezavinily samy a proto se s ním hůře vyrovnávají. Důsledkem toho 

podle jeho názoru, odůvodněným tvrzením sester, je, že při rehabilitaci nespolupracují 

a jsou rezignované. Na odlišný přístup v zacházení upozorňuje také Jana. Přes 

profesionální a individuální přístup rehabilitujícího a ošetřujícího personálu pozorovala, že 

s ní jako se ženou je zacházeno jinak než s muži. Upozorňuje na to, že ženy potřebují 

citlivější přístup a motivaci. Implicitně tak odkazuje ke stereotypnímu vnímání žen jako 

citlivých, pasivních a méně vytrvalých. Muži jsou podle jejího názoru více motivováni 

s „postižením“ aktivně bojovat. Z jejího hodnocení vyplývá přístup personálu, který se 

podle jejích slov k mužům chová tvrdě a k ženám s porozuměním.  

 

„Záleží na tom, kdo seš a s jakým očekáváním přicházíš. Třeba mladý kluci maj 

ambice svůj stav zvrátit a jsou víc motivovaný. Sestry jsou k nim tvrdší. Holky často 

potřebujou nakopnout, ale citlivě. V tom si myslím, že mi sestričky rozuměly. Když jsem 

se cítila na pokraji sil, bylo příjemnější, že se mnou pracovala ženská.“ (Jana) 

 

Vladimír rovněž hovoří o porozumění, spojuje ho s genderem, ale v jeho pojetí má 

zcela jiný rozměr. Společné s odpovědí Jany ale je, že se shodují, že citlivý přístup ze 

strany žen ošetřovatelek a rehabilitačních sester, měl pozitivní efekt na jejich psychický 

stav a pozitivně se odrážel i v rehabilitaci. 

 

„Personál v Kladrubech je profesionální, ale jsou to taky jen lidi. Většinou jsou to 

ženský a občas jsem měl pocit, že se ke mně chovaj až mateřsky, ale bez soucitu. Jejich 

přístup je lidskej. Nemyslím si ale, že by sestry přistupovaly k ženským a chlapům jinak 

v rehabilitaci, v  profesním směru, tohle o čem mluvím, se týká spíš něčeho nad rámec – 

osobních vztahů mezi lidma.“ (Vladimír) 

 

Vladimírova odpověď reflektuje genderové rozdíly v rehabilitační péči a oceňuje přístup 

žen ke klientele, na druhé straně ale poznamenává, že se nejedná o přístup v rovině 

profesní ale na úrovni mezilidských vztahů. Ty Vladimír vnímá jako něco, co se 

uskutečňuje nad rámec péče a závisí na osobním přístupu žen, které ke klientkám/ům podle 

něj přistupují lidsky. Jejich chování hodnotí jako mateřské, ale zbavené lítosti. 

Zatímco vztah žen a mužů k personálu hodnotí respondetky/i v zásadě jako 

individuální a závislý na konkrétních lidech a jejich přístupu, v souvislosti s rehabilitační 
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péče žen a mužů se vyjadřují obecněji. Přestože opět upozorňují na to, že se povaha péče 

a přístup rehabilitujícího k péči odvíjí případ od případu, mají určité tendence 

homogenizovat své pohledy a uplatňovat je na postavení žen a mužů v obecnější rovině. 

I tam, kde se zpočátku v odpovědích neobjevil žádný náznak po genderovanosti 

rehabilitační péče, respondetky/i zpravidla později nacházejí pravidla, jak rehabilitace žen 

a mužů funguje, v čem se podobá a v čem liší.  

  

„Chlapi mají víc síly, respektive spíš svalů, takže třeba práce s vozíkem nebo 

přenášení těla je pro ně ze začátku snazší. Holky tohle ale rychle doženou, třeba mají víc 

trpělivosti na zlepšování jemný motoriky a víc vydrží. Jestli je někdo víc zakousnutej, dře 

anebo rezignuje, nebaví ho to, je protivnej, tak to ženský i chlapi. Tam je to hodně 

o přístupu, o člověku, o komunikaci.“ (Vladimír) 

 

Ač Vladimír tvrdil, že genderové rozdíly v rehabilitaci nejsou významné, ve své výpovědi 

upozorňuje na to, že muži mají díky své síle v rehabilitaci výhodu. Ženy vyzdvihuje pro 

jejich trpělivost. Zajímavým momentem jeho výpovědi je, že ač záleží na individualitě 

každého, ženy musí v rehabilitační péči muže dohánět, což se jim podle něj podaří, ale 

svědčí to o předpokladu, že výchozí podmínky žen a mužů nejsou stejné. Jana genderové 

rozdíly rehabilitační péče nevnímá. Vyvrací tvrzení, že by úspěšnost rehabilitace závisela 

na fyzické síle mužů nebo trpělivosti žen. Více se soustředí na individuální rozměr přístupu 

k péči. Podotýká, že pro práci personálu je snaží rehabilitovat se ženami, protože muži jsou 

obvykle větší a těžší a tudíž se s nimi může hůře pracovat. 

 

„Chlapi jsou větší a těžší, a pokud se nemůžou vůbec hejbat, pak se s nima 

rehabilituje hůř. Tam to ale končí. Není pravda, že to jsou siláci. Ženský maj tý síly tolik, 

kolik potřebujou. Není pravda, že by na to fyzicky neměly a že by to vynahrazovaly svojí 

trpělivostí nebo snaživostí. Já jsem trpělivá nebyla vůbec. Chtěla jsem všechno hned 

a dřela jsem víc než některý chlapi. Bojovala jsem a chtěla jsem. Je to o přístupu.“ (Jana) 

 

Jiří vidí v podobě rehabilitační péče jistá genderová specifika. Podle jeho názoru si 

ženy a muži v případech, kdy je to možné, volí takové druhy rehabilitace, která mají 

význam pro život po návratu ze zdravotnického zařízení a odpovídají jejich tradičním 

rolím ve společnosti. Zatímco pracovní rehabilitace mužů je více spojená se zaměstnáním, 

ženám jsou podle jeho názoru předurčeny ruční práce a aktivity zhodnotitelné v privátní 
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sféře. Zajímavé je, že hovoří o možnosti mužů rozhodnout se pro výběr rehabilitačního 

cvičení, ale v souvislosti se ženami tuto možnost nezmiňuje. 

 

„Rehabilitace, kterou si vybíráš, se může lišit, hlavě ta pracovní. Chlapi dávaj 

přednost práci v truhlárně nebo kovářský dílně.  Ženský pak chodí třeba na tkaní koberců, 

keramiku nebo na ruční práce. Některý chlapi pro zlepšení motoriky choděj taky na ruční 

práce. Je to na nich, ale většinou je to rozdělený podle toho, jak to funguje i venku.“ (Jiří) 

 

Většina z respondentek/ů se shoduje na tom, že rehabilitace má sice význam pro 

fyzický stav těla, ale na život „venku“ je připravila jen ve velmi malé míře nebo vůbec. 

Poprvé si její nedostatky začaly/i zpravidla uvědomovat hned po návratu domů. Další 

momenty jejího selhání nebo nedostačené přípravy spatřovaly/i po vstupu do veřejného 

prostoru nebo života.  

  

„Po rehabilitaci jsem se vrátil zpátky do školy a musím říct, že nebýt rodiny 

a kamarádů, tak bych to tak dobře nezvládnul. Na to, co mě čeká, jsem připravenej nebyl 

a nezabývala se tím, ani rehabilitace. Jako by se ani nepředpokládalo, že budeš chtít 

normálně fungovat.“ (Jan) 

 

Vladimír ve své výpovědi upozorňoval na znevýhodnění lidí s hendikepem a na 

genderové nerovnosti ve společnosti, které se vlivem „postižení“ ještě více zvýraznily. 

Situaci lidí s hendikepem po návratu domů hodnotí jako velmi problematickou. V rámci 

rehabilitace podle něj nebyly činěny žádné specifické kroky, které by ženy a muže 

připravily na návrat do každodenního života nebo na pracovní trh. Člověk se tak ocitá 

v nové situaci, na niž nebyl připraven, a je konfrontován se znevýhodněními 

a diskriminací. Reflektuje obtíže žen ve sféře soukromé a mužů ve veřejné, tedy v těch 

oblastech, které jsou podle tradičního stereotypního rozdělení genderových rolí jejich 

„doménou“. Na ženy ale podle jeho názoru dopadají znevýhodnění spojené s hendikepem 

tíživěji a odůvodňuje to tím, že musí řešit problémy v partnerství a mají problém získat 

zaměstnání. Podřadná a špatně placená zaměstnání žen s hendikepem vedou k chudobě 

nebo závislosti na sociální podpoře státu. Jejich znevýhodněné postavení v přístupu ke 

zdrojům, omezuje jejich možnosti a seberealizaci a odsouvá je na okraj společnosti 

(Froschl, Rubin, Sprung, 1999: 1-3). 
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„Rehabilituje se tělo, učí se samoobslužnosti a v lepším případě se řeší i to, jak 

uzpůsobit bydlení. O tom, co bude potom, maj lidi v ústavu jen mlhavou představu. Nejsou 

připravený na to, že s nima rázem nikdo nepočítá. Různý znevýhodnění a diskriminace 

jsou velkej problém, kterej dopadá hlavně na ženský. Když se jim zdárně podaří vyřešit 

problémy doma, zjistí, že je tu pro ně jen podřadná a špatně placená práce nebo v lepším 

případě chráněný dílny.“ (Vladimír) 

 

Gábina měla to štěstí, že se na pracovní trh vrátila plynule, protože stejně jako Jana dříve 

vykonávala zaměstnání, které bylo flexibilní. Ludmile dopomohla k pracovnímu uplatnění 

éra socialismu, v níž musel být každá někde zaměstnán, a protože to její zdravotní stav 

dovoloval, pracovala i ona. Zkušenosti dotazovaných ale dokládají, že návrat na pracovní 

trh se podaří jen málo ženám s hendikepem a to i za cenu, že jsou ochotné přijmout horší 

pracovní pozici, rezignovat na lepší kariéru a pobírat nižší mzdu.  

 

„Rehabilituješ, ale pak se dostaneš zpátky domů a zjistíš, že je všechno jinak. 

Dlouho přemýšlíš co potom. Chceš se vrátit, ale všude se před tebou zavíraj dveře. Pro 

ženský je složitější srovnat se s rodinnou situací, chlapi často neustojí ztrátu práce. Z dobře 

placenýho zaměstnání je tu jen skládání propisek nebo něco podobnýho, a to je po 

psychický stránce drtí. Ženská to spíš přijme, protože to není poprvé, co se s takovou 

diskriminací potkává.“ (Gábina) 

 

Respondetky/i se shodovaly/i na znevýhodněném postavení žen s hendikepem na trhu 

práce. Gábina situaci ale viděla i z jiné perspektivy. Poukazuje na problémy žen v privátní 

oblasti a na skutečnost, že ztráta zaměstnání nebo zhoršení pracovní pozice muže 

s hendikepem může vést k jejich psychickému zhroucení. Role muže coby živitele je 

ztrátou zaměstnání zpochybněna a tlačí ho do ještě větší izolovanosti. Absence fyzické síly 

a ekonomické potence se pak odráží v různých oblastech života muže, zbavuje ho 

sebevědomí a ovlivňuje jeho vnímán sebe sama. Murphy tvrdí, že pro ženu je jednodušší 

přijmout ekonomickou závislost a zůstat doma, protože se domnívá, že je pro ni toto 

prostředí domácnosti „přirozené“ (2001: 113, 164-165). Gábina má jiný názor. Shoduje se 

s ním, že nová sociální role může být pro ženu s hendikepem snesitelnější, ale odůvodňuje 

to tím, že je na znevýhodnění ze strany společnosti zvyklá. Současné postavení žen na trhu 

práce, dokládá, že jsou s diskriminací konfrontovány mnohem častěji, kariérní postup bývá 

omezen a pobírají nižší plat než muži (Postavení žen na trhu práce, 2003). 
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Je v možnostech rehabilitačního ústavu, aby rehabilitující na aspekty života „venku“ 

připravil? Podle Votavy by toho měla být ucelená rehabilitace schopná a neměla by na 

sociální a pracovní přípravu lidí s hendikepem rezignovat (Votava, 2003: 112-114). 

Předpokladem proto je, že se péče jednostranně nesoustředí na rehabilitaci tělesných 

funkcí, ale je více zaměřená na člověka, na jeho potřeby a rozvíjí jeho možnosti, které by 

mohl prakticky uplatnit (Sullivan, 2005: 41). Pokud jsou ženy a muži rehabilitovány/i 

s ohledem na stereotypně vnímané genderové role ve společnosti, jsou ženy znevýhodněny 

už na samotném začátku života s „postižením“. Stejně jako muži se musí vyrovnat s tím, že 

nemohou dostát tomu, co se od nich společnost očekává. Pracovní rehabilitace ženám 

naznačuje, že prostor pro ně vyhraněný je v rámci domova, což se později, jak potvrzují 

respondentky/i, stává častou realitou. Ženy po příchodu z rehabilitace řeší často rozpad 

rodiny nebo ztrátu partnera, otázku finančních zabezpečení a mizivé šance se uplatnit 

v zaměstnání. Muž vstupuje do veřejné sféry s podporou rodinného zázemí, a i když má na 

trhu práce rovněž znevýhodněné postavení, neočekává se, že by zůstal doma a nepracoval. 

Konfrontace s pracovními příležitostmi hendikepovaných pro něj bývá rovněž složitá.  

1.4 Život s hendikepem a pojímání sebe sama 

Následující kapitola se zaměřuje na to, jak lidé s hendikepem vnímají sami sebe 

a svou životní situaci. V první části se zaměřuji na konstruování jejich identity a na 

způsoby, jimiž definují sebe samé. Soustřeďuji se na jejich očekávání a momenty, kdy si 

uvědomili svůj hendikep. Zabývám se rovněž implikacemi vědomí hendikepu ve vztahu 

k ostatním lidem. V podkapitole „Strategie vyrovnávání se s hendikepem“ podrobím 

analýze výstupy z rozhovorů, v nichž respondentky/i diskutovaly/i podobu jejich 

každodenního života, význam zázemí a momenty překonávání sebe sama. Zaměřuji se na 

interakci mezi hendikepovanými a na reakce okolí na „postižení“. Důležitým bodem této 

kapitoly je pohled na to, jak respondetky/i vnímají utváření aliancí mezi lidmi 

s hendikepem a jaké užívají strategie odlišování se. V poslední části této kapitoly analyzuji 

výpovědi respondentek/ů z genderové perspektivy a soustředím se na to, jak gender 

ovlivňuje pojímání sebe sama i jejich strategie vyrovnávání se s hendikepem.  
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1.4.1 Identita a definice sebe sama  

Konstruování identity člověka s hendikepem začíná zpravidla vyřčením diagnózy 

z úst lékařky/e, která/ý ho také seznamuje s možnou prognózou vývoje fyzického stavu, 

dává mu naději na uzdravení nebo ho připravuje na možné komplikace. Lékařská věda je 

silnou autoritou, to ovšem neznamená, že by lidé sdělení lékařů bez výhrad přijímali 

a podřizovali se jim. Respondetky/i se shodují na tom, že nepříznivá prognóza po úraze 

nebo nemoci pro ně byla spíše impulsem vzbouřit se proti očekáváním lékařů a se svým 

zdravotním stavem bojovat. Martin Sullivan (2005) považuje tuto aktivní resistenci za 

přirozenou reakci, která stimuluje aktivitu lidí s hendikepem, pomáhá jim zaujmout vlastní 

perspektivu k „postižení“ i sobě samým. Uvědomění si své vlastní tělesnosti je podle jeho 

názoru novou příležitostí, jak naložit a přistupovat k životu bez toho, aby byl člověk 

zlomen nebo rezignoval na možnost vést plnohodnotný život (Sullivan, 2005: 40-41). 

 

Mně narovinu řekli, že chodit nebudu. Původně jsem ani neměl hejbat 

rukama. Řekli mi to docela hezky. Někomu to řeknou, někomu ne. Někoho 

to nakopne a někomu to může ublížit. Lepší varianta je říct, že je tady 95% 

pravděpodobnost, že ty chodit nebudeš. Když se to řekne takhle, máš 

pětiprocentní naději, na kterou se člověk upne. Možná nebude chodit, ale 

silnou motivací zrehabilituje něco, co by třeba jinak nefungovalo. Doktoři 

vlastně toho ani moc neví. Páteř je složitá a člověk je vždycky potěšenej, 

když se překoná a zdolá nějakou hranici. Pro mě to byl určitě velkej impuls 

a díky tomu, na tom jsem tak, jak na tom jsem a ne hůř. (Jan) 

 

Podobně jako Jan, také Gábina v rozhovoru vyslovila myšlenku, že diagnóza pro ni 

byla impulsem, díky kterému se výrazně zlepšil její fyzický i psychický stav. Ve chvíli, 

kdy bylo jasné, že se jedná o konečný bod, byla soběstačná, dokázala se pohybovat na 

vozíku a vědomí toho, že je ženou s hendikepem, plynule přijala.  

 

„Ze začátku jsem měla naději. Doufala jsem, že se z toho dostanu. To mě posunulo 

z kvadruplegičky na paraplegičku. Neřeknou ti nic konkrétního, ale ty vidíš, jak se 

rehabilitujou ostatní, něco zaslechneš. S postupem času si sama začínáš říkat, že je to 

konečná. Nepřichází to z minuty na minutu, ale dochází ti to bez toho, aby ti to někdo 
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říkal. Není to otázka týdne, dáváš si dohromady útržky. Jenže v tý chvíli seš s tím víc 

srovnaná, už víš, co bude následovat a nebereš to tragicky.“ (Gábina) 

 

Podle Murphyho existuje ostrá hranice mezi životem před nemocí a tím, co se dělo 

potom, co mu byla sdělena diagnóza. Na minulost vzpomíná jako na „zlatý věk“ a s tím, co 

bude následovat, se nehodlá smířit (2001: 30). O pocitu smíření hovořil v rozhovoru také 

Jiří, který ho i přes dlouhou dobu života na vozíku nikdy nedosáhnul. Vyrovnanost, o níž 

hovoří a kterou v rámci rozhovoru více přibližuje, se týká spíše ztráty naděje a vyrovnání 

se s tím, že se jeho stav už pozitivním způsobem nezmění. Těžkostem, jež mu staví do 

cesty společnost, si přivyknul. Přání chodit ho ale nikdy neopustilo.  

 

„Dneska už jsem se svojí situací vyrovnanej, to ale neznamená, že bych se s tím 

někdy smířil. Myslím si, že to můžeš přijmout, ale nikdy se s tím úplně nesmíříš. Do 

dneška se mi zdají sny, ve kterých chodím. Ten boj ti to pořád připomíná.“ (Jiří) 

 

Jan a Ludmila v rozhovorech hodně diskutovali otázku věku a shodují se na tom, že 

čím dříve se člověk stane „postiženým“ a učí se s hendikepem žít, tím lépe se svou situací 

vyrovnává. Mladý člověk s hendikepem, který nenavazoval partnerské vztahy, nebyl 

zaměstnán, podle jejich názoru nepociťuje negativní dopady hendikepu tak tíživě jako 

člověk, který měl rodinu, práci a jeho okolí ho znalo jako „zdravého“ člověka.  

 

„Čím dříve se to stane, čím mladší jste, tak se s tím vyrovnáváte lépe a život je pak 

pro vás lehčí. Nikdy jsem nepoznala nic jiného, a tak beru věci, jak přicházejí.“ (Ludmila) 

 

Respondentky/i odkazují k tomu, že řada aspektů spojených s „postiženým“ resp. 

s hendikepem jsou konstruované společností. Názor Ludmily to dokládá. Stejně jako pro 

Jana i pro ni bylo mnoho věcí samozřejmých, protože neměla srovnání s tím, jak by se na 

ni pohlíželo a do jaké role by ji stavěla společnost jako nehendikepovanou. Respondetky/i 

používající vozík až v dospělosti rozdílný přístup vnímaly/i silněji. „Sociální model“ 

poukázal na „postižení“ jako na konstrukt vznikající v interakci s „tělesnou zdatností“ 

a identifikoval oblasti znevýhodnění. Zbavit společnost předsudků a  konkrétních 

diskriminačních praktik ale nedokázal (Shakespeare, Watson, 2002: 5-6). Čím déle k lidem 

s hendikepem společnost přistupovala jako ke zdravým, tím hůře se vyrovnávají se 

sníženým sociálním statusem, který jim přisuzuje nyní. Stereotypní pohled na  hendikep, 
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stigmatizace a vylučování ze společnosti jsou pro něj nové, obtížně akceptovatelné a mají 

vliv na jejich každodenní život i pojímání sebe sama (Garland-Thomson, 2005: 15667). 

Často užívanou strategií, jak se s nálepkou člověka s hendikepem vyrovnat, bylo zvýšené 

úsilí předčít očekávání společnosti a dokázat, že se od nehendikepovaných neliší.   

Identita není charakteristickým rysem člověka nebo kolektivní vlastností. Podle 

Toma Shakespeara se jedná o individuální pozici vyjádřenou zcela konkrétní životní 

biografií (1997). O identitě lidí s hendikepem jsem se mohla dozvědět jen tolik, kolik mi 

o sobě respondetky/i prozradily/i. Útržky jejich životních příběhů, ale do určité míry 

vypovídají o tom, jak na sebe nazírají oni sami, jak sami sebe vnímají, zda, resp. jakým 

způsobem o sobě uvažují jako o lidech s hendikepem a jaké má toto nazírání na sebe 

implikace. Všechny/všichni z dotazovaných úvodem rozhovorů řekly/i několik vět o sobě 

a k mému překvapení byly/i velmi upřímné/í a sdělovaly/i mi i intimní aspekty života 

s hendikepem. Přestože se jejich výpovědi velmi lišily, jejich společnými momenty bylo 

životní odhodlání a vůle překonávat sebe samé.  

 

„Mám hrozně ráda život. Užívala jsem si ho před úrazem a užívám si ho i teď. 

Zjišťuju, že na tý káře se dá dělat spoustu věcí a zažít obrovskej adrenalin. Zkouším, co 

dokážu. Nejsem zastáncem toho, sedět v koutě. Je to o tom, že člověk chce. Prvních pár 

týdnů jsem mohla jenom koulet očima. Ale řekneš si, to není možný, abych takhle zůstala. 

Nesmiřuješ se s tím. Říkáš si, tohle nemůžu dokázat, ale děláš krok po kroku, zlepšuješ se, 

dáváš si malý cíle, zjišťuješ, že to jde víc a víc. Nespokojuješ se s málem.“ (Gábina) 

 

Jít za hranice svých fyzických možností nebyl jediným v rozhovorech diskutovaným 

momentem překonávání se. Respondetky/i reflektovaly/i nutnost vyvíjet zvýšené úsilí, aby 

ve společnosti uspěli a byly/i jí přijímány/i. Longmore poukazuje na fakt, že obrazy 

hendikepu ve společnosti jsou spojené s heroizací konkrétního člověka a prezentací jeho 

úspěchů, výkonu a úsilí. Společnost vyžaduje i od dalších žen a mužů s hendikepem, aby 

usilovali o to „přizpůsobit se“, byť to může být nad rámec jejich schopností, možností nebo 

zájmu (Longmore, 1987: 70-72). Na člověka s hendikepem je vyvíjen tlak, aby se 

překonával, bojoval se svou situací a „postižení“ nepřijímal. Takový člověk ale nemůže být 

sám sebou, protože musí neustále naplňovat společenská očekávání (Pfeiffer, 2001: 31). 

Murphy tento tlak pociťoval nejprve během lékařské a rehabilitační péče, kde jakýkoliv 

náznak nespolupráce s personálem naznačoval slabost a selhání. Později si všímal, jak 

společnost oceňuje „supermrzáky“. Tímto pojmenováním označoval hendikepované/í, 
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které/ří pracují více, vytrvaleji a pilněji než jiné/í, aby dokázaly/i společnosti, že si zaslouží 

její úctu a respekt. Častým způsobem, jak vyniknout byl sport, cestování, společenská 

angažovanost nebo obětování života práci, a to vše, aby podle jeho názoru hendikepované/í 

dokázaly/i, že jsou stejně dobré/ří nebo lepší než ostatní (2001: 25, 82).  

 Silnou potřebu upozornit na pozitivní a aktivní přístup k životu měly/i bez výjimky 

všechny/všichni z dotazovaných. Respondetky/i se prezentovaly/i jako velmi aktivní lidé 

se zájmem o veřejný život a problematiku hendikepu. V rámci svých aktivit se podílejí na 

odstraňování bariér ve městech, kde žijí, poskytují právní nebo sociální poradenství, 

organizují kulturní a sportovní akce pro lidi s hendikepem anebo se podílejí na 

preventivních akcích zaměřených na bezpečnost. Všechny/všichni z dotazovaných se 

shodly/i na tom, že je pro ně důležité podílet se na veřejném životě a pomáhat lidem 

s hendikepem. Vztah ke komunitě potvrzovali i ti, kteří dávali přednost životu mimo dosah 

lidí s hendikepem. Jistá sdílená zkušenost je ale stavěla do role člověka, který má 

porozumění a v případě potřeby neváhá druhým pomoci. 

 

„Pomáhám postiženým. Angažuju se ve fotbale, hokeji, organizuju automobilový 

závody pro hendikepovaný. Díky dlouhodobý činnosti na vozejku nejenže můžu sám 

pomoc, ale dokážu sehnat prostředky nebo lidi, kterým ta situace taky není lhostejná. 

Někdy to není o tom, že ostatní nechtěj, jen neviděj, kde je to třeba. Dokud žiju, tak se o to 

snažím. Chci, aby tady měli lidi na vozejku stejný šance, aby se dostali tam, kam 

potřebujou, aby to bylo důstojný.“ (Jiří) 

 

Fyzický hendikep je stav těla, ale zároveň se jedná i o aspekt sociální identity. 

Význam jí dává společnost. Člověk tělesnou bezmoc těžko pochopí a ještě hůře se do ní 

může vcítit. Závislost na druhých staví lidi s hendikepem do pozice, v níž musejí nacházet 

cesty, jak se vyrovnat se svým zdravotním stavem, zvládat každodenní život i reakce okolí. 

Jejich situace není jednoduchá, ale neznamená to, že by se měly/i cítit méněcenné/í nebo 

méněhodnotné/í (Murphy, 2001: 157-160). Respondentky/i vidí svůj život s nadhledem, 

snaží se překonávat stávající bariéry a v rámci svých možností se zasazují o odstraňování 

společenských předsudků. Strategiím vyrovnávání se s hendikepem a jejich širším 

implikacím se věnuje následující kapitola.  
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1.4.2 Strategie vyrovnávání se s hendikepem 

Respondentky/i v rozhovorech diskutovaly/i různé strategie vyrovnávání se 

s hendikepem, se svou životní situací i s překážkami, kterým v důsledku diskriminace musí 

čelit. Jejich odpovědi se týkaly znevýhodnění v různých oblastech společenského života 

i významu rodinného a finančního zázemí. Některé/ří z nich reflektovaly/i i rehabilitační 

péči, která je podle jejich slov nedostatečně připravila na to, co je po skončení 

rehabilitačního pobytu čeká. Strategie, kterými čelily/i různým typům znevýhodnění, byly 

značně individuální. Jejich společnými momenty byla motivace překonat sebe samé.  

Tlak na překonávání se a přizpůsobení se společnosti je jedním ze základů 

strukturálního znevýhodnění žen a mužů s hendikepem, na který upozorňuje kritika 

„sociálního modelu“. Přenášení odpovědnosti z individua na společnost, za což byl ve 

svých počátcích oceňován, se ukázala jako krátkozraká, protože lidé s hendikepem byli 

stále vystaveni společenským tlakům vyvíjet úsilí, integrovat se a přizpůsobovat se 

sdíleným normám (Crow, 1996: 156). O to tíživější na hendikepované dopadají, když 

očekáváním a hodnotám společnosti nedokážou vyhovět. Velká většina z lidí s hendikepem 

nedokáže podle Murphyho z nejrůznějších příčin vést aktivní život a naplňovat 

společenské představy o překonávání svého osudu. Není schopná zdolávat obrovské 

fyzické a sociální překážky, které jí společnost do cesty staví a dostává se tak do pozice 

outsidera (2001: 82).  

Nutnost řešit přicházející problémy, vyvíjet úsilí a hledat strategie, znamenaly pro 

respondetky/y mít dostatečnou motivaci, vůli a trpělivost. Na většinu věcí si musely/i přijít 

sami, s některými jim pomohla podpora státu, v podobě finančních příspěvků nebo 

sociálního poradenství. O svých nárocích na pomoc státu se dozvídaly/i při rehabilitaci od 

sociálního oddělení nebo od ostatních rehabilitovaných. Lidé s hendikepem mají nárok na 

různé druhy sociálních dávek a příspěvků, Gábina ale upozorňuje, že nejsou automatické 

a je nutné o ně žádat, což všichni z hendikepovaných nevědí nebo tak nečiní.  

 

„Lidi si obecně dost záviděj a to je tohle, to je támhleto, ty máš lepší vozejk, ty máš 

práci, prachy. Každej si to může vyběhat, zjistit si na co má nárok. Zase tak těžký to není. 

Když víš, o co můžeš žádat, zjistíš, že těch dávek a příspěvků je docela dost. Nezbohatneš, 

jak si hodně lidí myslí, ale žít se s tím dá. Jen si o tu pomoc musíš říkat a to nemusí být 

každýmu příjemný.“ (Gábina) 
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Otázka finančního zabezpečení byla v rozhovorech probírána jen okrajově. Na 

pomoc státu nebo jiných institucí se respondentky/i nespoléhaly/i, přesto ji bez výjimky 

čerpaly/i a to i v situaci kdy pracovaly/i nebo měly/i jiné příjmy. Mnohem větší pozornost 

respondetky/i věnovaly/i rodinnému zázemí, podpoře ze strany partnerek/ů a přátel. 

Definovaly/i ho jako síť vztahů a prostředí, ve kterém se cítily/i bezpečně a které jim 

dávalo motivaci a energii překonávat fyzické obtíže a bylo pro ně psychickou podporou. 

Pro Jana a Ludmilu, kteří se s hendikepem potýkají už od dětství, to byla věc naprosto 

zásadní. Na význam zázemí, ale upozorňovaly/i všechny/všichni respondentky/i.  

 

„Záleží, jak na tom jste a jaký máte podmínky, v jakým stavu je vaše tělo nebo 

kolik vám je let. Odrazovej můstek je ale životní energie, kterou buď máte anebo ne. Kdo 

ale nemá rodinu nebo někoho, kdo ho podrží, je na tom špatně. Myslím, že bez ní se 

neobejdete při rehabilitaci a návrat domů si bez ní taky nedokážu představit.“ (Vladimír) 

 

Rodinné zázemí usnadnilo podle slov respondentek/ů jejich vyrovnávání se 

s hendikepem, zvládání sociálních a komunikačních bariér a některým ulehčilo i vstup na 

trh práce a do veřejného života. Většina z dotazovaných se shodla na tom, že bez 

fungujícího zázemí by svou tehdejší životní situaci zvládala jen velmi obtížně. Některé/ří 

argumentovaly/i tím, že jim zázemí dodalo odvahu řešit problémy a překonávat překážky, 

pro jiné to byla hlavně psychická podpora. Respondetky/i byly/i zajedno v tom, že rodinné 

zázemí mělo srovnatelný a mnohdy větší význam než rehabilitační péče, která se 

soustředila na fyzický stav, ale vše ostatní pro ni bylo vedlejší.  

 Na nedostatečné propojení rehabilitace s otázkami každodenního života, přístupem 

ke vzdělání a na trh práce upozorňuje Vic Finkelstein (1984), který považuje ucelenou 

rehabilitaci za nedostatečnou, zatíženou medicínským diskursem a jednostranně 

orientovanou na fyzický stav. Rehabilitované/í se pak ocitají v nové sociální pozici, na 

kterou nejsou připraveny/i a nedokážou sociální bariérám čelit (Finkelstein, 1984: 2). Jeho 

názor potvrzuje i Jana, podle níž měla rehabilitace význam, ale mohla ji na život „venku“ 

připravit mnohem lépe.  

 

„Rehabilitace mi pomohla po fyzické stránce. Měla se víc zaměřit i na psychiku 

postiženejch. Návrat domů je obtížnej a reakce lidí na ulici byly ze začátku taky hodně 

nepříjemný. Nebyla jsem na to připravená.“ (Jana) 
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Finkelstein navrhuje rehabilitační péči soustředěnou nikoliv do zdravotnických 

zařízení, ale do center, které by rehabilitovaly komplexnějším způsobem. Ucelené péče by 

se odehrávala prostřednictvím života v komunitě a připravovala lidi s hendikepem na 

praktickou stránku života (Finkelstein, 1984: 3). Rozsáhlou studii o negativních dopadech 

ústavní péče na českém území zpracoval Milan Cháb (2004), který tvrdí, že instituce mají 

nad klientelou mocenskou kontrolu, která může mít až totalizující podobu. Vyzdvihuje 

úlohu komunitní péče a navrhuje zavedení sítě sociálních služeb, která by individuálně 

a citlivě reagovala na potřeby lidí s hendikepem bez toho, aby je svazovala ústavní péčí 

(Cháb, 2004: 5-6). Kladrubský rehabilitační ústav se takovéto síti služeb přibližuje. 

Respondentky/i ho sice vnímají jako zdravotnické zařízení, ale ve svých výpovědích velmi 

pozitivně hodnotí jeho „uvolněný“ režim a vyzdvihují úlohu jeho vedlejších aktivit. 

Sportovní a kulturní akce podporují setkávání současně i dříve rehabilitovaných a utvrzují 

vazby s ústavem, personálem i mezi klientelou. Kolem rehabilitačního zařízení se vytváří 

komunita, jejíž význam pozitivně hodnotí také Vladimír:   

 

„Vyzdvihnul bych úlohu lidí a komunity. Rady, zkušenosti a životní příběhy, který 

jsou někdy až neuvěřitelně krutý mi pomohly srovnat se s tím, co se mi stalo. Už jsem to 

neviděl jako konečnou, ale měl jsem motivaci na sobě pracovat a nenechat se tím zlomit. 

Dodneška se jezdím na kladrubský akce, na kterejch se potkávám s pacošema 

i sestřičkama, který jsem tam poznal.“ (Vladimír) 

 

Cháb ale zároveň upozorňuje na to, že síť péče musí být řízená, ale nesmí se 

centralizovat na jednom místě a vytvářet ghetta lidí s hendikepem. Takový krok by situaci 

neřešil a odsunul by hendikepované na okraj společnosti (Cháb, 2004: 64). Gábina 

částečně jeho postoj potvrzuje a distancuje se od společného bydlení lidí s hendikepem. 

Její zkušenost potvrzuje také Jan.  

  

„Jsem ráda, že bydlím ve čtvrti, kde je jen pár vozíčkářů. Nechtěla bych bydlet 

třeba na Černém mostě nebo na Chodově, kde je celej barák jenom pro hendikepovaný. To 

bych nezvládla. Jsou to takový ghetta. Ráda hendikepovanejm pomůžu. Když je potřeba, 

tak něco obstarám. Ale abych měla nějakou potřebu anebo se mezi nima cítila dobře, jako 

mezi svýma, to se necítím.“ (Gábina) 
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„Nevyhledávám kontakt s lidma s hendikepem. Chceme se hrozně integrovat, ale 

pořád se dáváme dohromady. To shlukování „buďme všichni pohromadě“, to mi hrozně 

vadí. Pro někoho je to možná dobrý. Třeba některý lidi mají problém vycházet s lidma bez 

hendikepu. Já se radši budu tisíckrát radši stýkat s lidma bez hendikepu než s lidma na 

vozejku, jenom protože jsem taky takovej.“ (Jan) 

 

Výpovědi dokládají postoje ostatních respondentek/ů, které/ří se rovněž angažovaly/i 

v oblasti hendikepu, na druhé straně se s různou intenzitou distancovaly/i a vymezovaly/i 

se vůči situacím, kde by byly/i přijímány/i jen kvůli svému hendikepu. Nejčastěji se 

odvolávaly/i na předsudek, který stereotypně předurčuje lidi s hendikepem stýkat se s lidmi 

s podobným osudem a provádět s nimi společné aktivity. Pocity dotazovaných reflektoval 

rovněž Murphy, který se také cítil být odsunutý mezi hendikepované bez ohledu na to, že 

chtěl žít svůj stávající život a neměl potřebu se s hendikepovanými nikterak setkávat. Pocit 

sounáležitosti cítil v momentech diskriminace a znevýhodnění, které pro něj byly důvodem 

se ve společném zájmu organizovat, ale v každodenním životě byl sám sebou - člověkem, 

jehož „postižení“ z něj nečiní nikoho odlišného od ostatních (Murphy, 2001: 128-131). 

Slabým místem integračních snah je podle Finkelsteina snaha přizpůsobit lidi 

s hendikepem pohledu dominantní společnosti. Tento tlak na lidi s hendikepem má 

dalekosáhlé negativní dopady, protože nikdy nemůže dojít k plné integraci, nikdy nemohou 

tomuto úsilí zcela vyhovět, protože zde zůstanou momenty, které nebude možné překonat. 

Finkelstein kritizuje společenské snahy přijmout lidi s hendikepem za cenu, že se budou 

muset vzdát sebe samých, svých identit a těl a přizpůsobit se dominantnímu diskursu. 

Takový proces podle něj není integrací, ale podrobení bez respektu a úcty (Finkelstein, 

1984: 1-2). Respondetky/i v odpovědích často narážely/i na problém začlenění se do 

společnosti, která je nepřijímá takové jaké/jací jsou. Bez výjimky všechny/všichni 

z dotazovaných ale měly/i zkušenost s nepochopením a negativními reakcemi okolí. 

1.4.3 Reakce okolí a ostatní lidé s hendikepem  

Vyrovnávání se s hendikepem nebylo jedinou vyjednávací strategií, která se 

v rozhovorech objevovala. Problematizovány byly rovněž vztahy a vnímání lidí 

s hendikepem ze strany okolí. Strategie utváření aliancí, pocity vzájemnosti, sounáležitosti 

a solidarity kontrastovaly s úsilím odlišit se a separovat se od lidí s hendikepem. 

V rozhovorech byly diskutovány reakce respondentek/ů na jejich zdravotní stav a životní 
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situaci, stejně tak jako reakce blízkého okolí – rodiny a přátel. Situace, do níž se 

dotazované/í dostaly/i, byly komplikované a jejich nová pozice se neobešla bez střetů se 

společností, která hendikepy vytváří. 

Vědomí vlastního hendikepu, jeho vnímání a reakce na něj byly pro některé 

z respondentek/ů zpočátku problematické. Nejlépe se s nimi vyrovnávali opět Ludmila 

a Jan žijící s hendikepem už od mládí a se svým fyzickým tělem se sžili, i když ani jim se 

negativní reakce okolí nevyhnuly. Vladimírovo vědomí vlastního hendikepu se výrazně 

proměnilo s prvním rehabilitačním pobytem.  

 

„V nemocnici jsem na tom byl nejhůř a myslel jsem si, že jsem největší chudák. 

Z toho, co jsem viděl v Kladrubech, jsem byl úplně hotovej. Rychle jsem si zvyknul 

a v porovnání s ostatníma jsem si uvědomil, že na tom nejsem až tak špatně.“ (Vladimír) 

 

 Velmi dramaticky první týdny po úraze prožívala Gábina, která opět vyzdvihuje 

význam rodinného zázemí a vlastního odhodlání překonat se. Popisuje, že po zařazení do 

programu kmenových buněk byla izolována na uzavřeném oddělení s omezenou lékařskou 

péčí, bez návštěv rodiny a bez rehabilitace, od níž si slibovala, že ji dokáže „vrátit do 

života“. Po několika dnech v ní převládnul pocit beznaděje, propadla depresi a začal se 

horšit i její fyzický stav.  

 

„Nebýt rodiny, tu situaci bych asi neustála. Bylo to asi nejsložitější období, který 

jsem prožila. Po psychický stránce jsem na tom byla hůř, než když se to stalo. Nechce se 

mi na to ani vzpomínat.“ (Gábina) 

 

Reakce rodiny a přátel si cení všechny/všichni z respondetek/ů. Byly pro ně oporou, 

přijímaly/i je nebo se snažili je přijmout a snažily/i se být jim nápomocní. Murphy (2001) 

potvrzuje úlohu rodiny, ale zároveň se věnuje pocitu závislosti, který pociťoval a za který 

se styděl. Ve snaze pomoci se rodina překonávala, umocňovala jeho pocit nesoběstačnosti 

a mnohdy mu byla její pomoc na obtíž (Murphy, 2001: 158-159). S podobným postřehem 

přišel i Jiří. 

 

„Přijdeš domu mezi zdravý, blízký a oni ti pořád chtěj s něčím pomáhat. To ti jde 

strašně na nervy. Zacházej s tebou jako s malým dítětem a podkopávaj to, že to dokážeš 

sama. Jenže ty si to potřebuješ udělat sama, abys věděla, že to na to máš.“ (Jiří) 
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Rozporuplné odpovědi respondentek/ů se objevily v souvislosti s reakcemi okolí. 

Zatímco rodina a blízcí si zpravidla rychle zvykli a hendikep přijali, nehendikepované/í na 

něj reagovaly/i různě. Méně problematicky byly přijímány negativní a posměšné reakce. 

Respondentkám/ům vadily/i mnohem více projevy soucitu a lítosti. Interakcí mezi lidmi se 

stigmatem a „zdravou“ společností se zabýval Erving Goffman, který na soucitné reakce 

nahlíží jako na prostředky, kterými se druhá strana snaží zbavit se vlastní nervozity 

z konfrontace s hendikepem a projevit se co možná nejvíce lidsky (Goffman, 2004: 31-40). 

Respondetky/i byly/i k reakcím okolí velmi citlivé/í, ale připouštěly/i, že postupem času 

jim až na výjimky přivykají nebo jim nepřikládají takovou důležitost. Tím, co v nich ale 

vzbuzuje stále silné reakce, jsou soucitné a lítostivé komentáře.  

 

„Na to, že některý lidi reagujou podivně, jsem si už zvykla. Co ale nemůžu vystát, 

jsou ty falešný projevy lítosti. Ty lidi to beztak nemyslej upřímně a nechápu, proč by mě 

měli litovat. Uráží mě to, protože tím shazují všechno, co jsem dokázala, a nepovažujou 

mě za sobě rovnou.“ (Jana) 

 

McRuer popisuje situace, v nichž se přes domnělé uznání lidé neubrání soucitu 

a lítosti. Jejich reakce dokazuje na dva aspekty hendikepu, a sice že nehendikepovaná 

společnost s ohledem na sdílené normy a hodnoty považuje životy lidí s hendikepem za 

méněhodnotné. Druhý rozměr s tím úzce souvisí a týká se absence respektu a úcty 

k hendikepu, která vyplývá z neschopnosti přijmout rozmanitost a trvá na normativním 

přijímání lidského těla (McRuer, 2006: 92-94). Podobně vnímá vyjádření soucitu také 

Couser, který ho ilustruje na několika příbězích, které jsou zakončeny odmítnutím 

„postižení“ skrze lítost, která dokládá, že většinová společnost není ochotna uznat člověka, 

který se vymyká jejím představám (Couser, 1997: 400-401). Jeho postřehy dokládají 

i výpovědi respondentek/ů.  

 

„Teda občas se ti stane, že slyšíš, takovej mladej člověk. Bohužel lidi vnímají 

člověka s hendikepem tak, jakoby to neměl ani v hlavě v pořádku. To je to nejhorší. Když 

se podíváš na televizi, člověk s hendikepem je tam většinou zobrazenej jako někdo 

s kombinovanou vadou a pak společnost takhle uvažuje o všech.“ (Jan) 
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Murphy představuje další překážku v uznání hendikepu: spojení tělesného hendikepu 

s psychickou nebo osobnostní poruchou. Většina z respondentek/ů jeho názor potvrzuje 

stejně tak jako skutečnosti, že i v případě, že se jejich snížené intelektuální schopnosti 

neprokážou, okolí má tendence snižovat jejich úroveň, hovořit s nimi jako s dětmi, mluvit 

pomalu a srozumitelně a v případě, že mají tu možnost, obrací se raději na jejich doprovod 

(Murphy, 2001: 101-103). 

 

„Kolikrát se v obchodě, ale i u doktora baví lidí se zdravým a na vás se dívají jako 

na někoho, kdo je třeba i dementní. Nebo třeba v autobuse lidi zkoumají, jestli to mám 

v hlavě v pořádku. Proto jsme s manželem jezdili autem, dokud to šlo.“ (Ludmila) 

 

Ač má Ludmila podobnou zkušenost jako Jan a vadí ji, že tento přístup zaujímají 

také lékařky/i, její pohled na hendikep je rovněž zatížený stereotypním vnímáním. 

Hierarchizuje mezi jednotlivými druhy „postižení“, ale uvažuje o hendikepovaných jako 

dominantní společnost, která na ně je často nahlíží jako na homogenní skupinu bez reflexe 

individuálních pocitů a zkušeností (Crow, 1996: 148-149). Respondetky/i rozlišovaly/i 

mezi závažností hendikepu a distancovaly/i se těžkých fyzických následků stejně jako od 

„postižení“, která hodnotily/i jako méně závažná. Goffman hovoří o ambivalentních 

postojích, které může jedinec pociťovat při konfrontaci se skupinou, za jejíhož člena je 

považován, ale se kterou neztotožňuje. K těm, kdož jsou stigmatizováni jinou intenzitou než 

on, pak může zaujmout tytéž postoje jako většina společnosti. Potřeba vymezit se vůči 

skupině je motivována obavou z toho, že by i na něj mohly dopadnout negativní konotace 

s ní spojené (Goffman, 2003: 102-105, 124, 133).  

 

„Nechci nikoho znevažovat, ale „obrnáři“ jsou jiná sorta. Jsme v podstatě zdraví. 

Skoro všichni jsme dělali. Je mezi námi mnoho vysokoškoláků. Já bohužel podmínky pro 

studium neměla. Po klasické obrně zůstává hodně lidí dementních nebo zdánlivě 

dementních. S vozíčkáři je to podobné. Často jsou i mentálně postižení.“ (Ludmila) 

 

Ludmila se vymezuje vůči těžším formám hendikepu a oceňuje, že si lidé po mozkové 

obrně zachovávají společenský kredit, jsou vzdělaní, zaměstnaní a soběstační. Podobně 

jako pro dominantní společnost je pro ni důkazem fyzické zdatnosti uplatnění se na trhu 

práce. McRuer tvrdí, že ten kdo naplňuje „koncept povinné tělesné zdatnosti“ plní 

očekávání společnosti, navazuje „normální“ sociální vztahy a je uplatňuje se i na trhu 
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práce. Ty/i, které/ří nejsou schopní normám dostát, bývají zachyceny/i systémem 

zdravotnických a sociálních služeb a zachází se s nimi jako s lidmi s hendikepem, lidmi 

kteří jsou nesoběstační a vyžadují pomoc (McRuer, 2006: 91-92). Respondetky/i 

poukazovaly/i na fakt, že fyzická aktivita a zaměstnání je posunuly k jisté nezávislosti, 

která měla mimo jiného za následek i větší respekt ze strany okolí. Potvrdily/i tak, že 

společnost oceňuje vůli po překonání bariér a snahu zapadnout mezi „zdravé“. Reakci na 

ně samotné ale často předcházelo zkoumání jejich fyzického a psychického stavu 

a kompetencí vykonávat každodenní činnosti.  

 

„Mám práci a jsem relativně nezávislá. Některý lidi to nechápou a myslí si, že když 

jsem postižená, tak bych měla brát důchod a sedět doma. Dokud s nima třeba telefonuju, 

tak je to v pořádku, ale když přijdou do kanceláře, jsou zaskočený, zkoumaj, co se mi stalo 

a bohužel taky jestli k tý káře nejsem ještě postižená nějak jinak.“ (Jana) 

 

Respondetky/i připouštějí, že i ony/i se často neubrání tomu, aby předsudečně 

nespojovaly/i „postižení“ s jiným hendikepem, byť jim takové spojení vadí. Jejich 

zkušenosti a vlastní situace je možná činí citlivějšími vůči hendikepu, ale nedá se říci, že 

by byly důvodem pro to, aby měly/i jiný pohled než dominantní společnost. Hendikep je 

aspektem jejich života ale ne tím, co je determinuje. Čím osoba je nebo by mohla být, je 

odvozeno od místa, jaké lidé její  „skupiny“ zaujímají v sociální struktuře. Společnost od nich 

na základě stereotypního uvažování očekává, že budou jako příslušnice/ci určité skupiny 

automaticky jednat způsobem, který jim přisuzuje. Po stigmatizované/m se žádá i to, aby se 

viděl/a a jednal/a z pohledu druhého uskupení (Goffman, 130-133). 

1.4.4 Genderové rozdíly v  přístupu společnosti k  hendikepu 

Respondentky/i věnovaly/i podstatnou část rozhovorů strategiím, prostřednictvím 

kterých se zpočátku vyrovnávaly/i s vědomím vlastního hendikepu a díky nimž 

překonávaly/i bariéry, které jim do cesty stavěla společnost i hendikep samotný. Jiří mi 

hned úvodem rozhovoru řekl, že i přes všechnu snahu, by se mi nepodařilo najít dva lidi ve 

stejné situaci, se stejnou zkušeností nebo povahou hendikepu. Čím více jsem do 

problematiky hendikepu pronikala, musela jsem mu dávat za pravdu. Životní příběhy 

respondentek/ů byly jedinečné, což se odráželo v jejich nazírání na svět, hendikep i na 

vlastní osud. Přes jejich pozitivní energii a životní přístup ale reflektovaly/i dosti výrazně 
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překážky, které musí ženy a muži s hendikepem zdolávat a které je staví do 

nezáviděníhodné situace. Přes sdílnost a chuť o sobě vyprávět, se respondetky/i věnovaly/i 

jen ve zkratce nebo vůbec tomu, co životu na vozíku předcházelo. Zajímavé ale bylo, že se 

bez výjimky představovaly/i skrze svou lékařskou diagnózu a to, co z ní vyplývá.  

 

„Jsem TH 3-4 a fungujou mi de facto jenom svaly na rukou. Vlastně, kterejkoliv 

pohyb děláš, tak ti jde od břicha. To u mě nelze.“ (Gábina) 

 

Pro respondetky/y toto jednoznačné vyjádření jejich fyzické situace znamenalo, že už 

nemusí vysvětlovat rozsah svých možností a mám o povaze jejich „postižení“ jasnou 

představu. Medicínsky zatížené definování sebe sama mělo další pokračování. Otázku, jak 

se osobně vyrovnávají s hendikepem, redukovaly/i na fyzické obtíže s ním spojené.  

 

„V různých věcech to byly třeba jen zdánlivé maličkosti, které mi znepříjemňovaly 

život. Co postižení ale neustále připomíná a otravuje život je vylučování. Prostorovým 

bariérám se lze vyhnout nebo se je naučit překonávat, ale tohle vás pronásleduje celý život 

a nejde před tím uniknout.“ (Ludmila) 

 

Vylučování se stalo bezesporu nejvíce diskutovaným tématem a respondetky/i se 

jednohlasně shodly/i na tom, že právě v tomto aspektu hendikepu vidí největší rozdíl mezi 

ženami a muži. Dotazovaní muži, mnohdy pouze tušící tyto problémy žen, upozorňovali na 

to, že se člověk bez hendikepu nedokáže do situace lidí s hendikepem vžít, a že ani oni 

sami si nedokážou představit, že by byli nuceni každodenně podstupovat to co ženy. Jiné 

genderové rozdíly hendikepu jim tak markantní nepřišli. O složitosti této situace velmi 

detailně a otevřeně hovořila Gábina, podle níž se i v této oblasti situace zlepšila, protože se 

upouští od metod, které ženám při vylučování vyvolávaly těžké zdravotní komplikace. 

I dnes je ale vylučování problematické a vyžaduje celodenního plánování.  

 

Hendikepovaná se do doby, než se mi začne chtít na záchod, necítím. Pak 

začíná neskutečná pakárna. Teď už se „neklepu“28, takže ubyly záněty 

                                                 
28 „Klepání“ je ještě stále dosti často používaný způsob vyprazdňování močového měchýře, při němž si žena 
ve stálém intervalu poklepává podbřišek, po jehož intenzivním stlačení dochází k odchodu moči z těla. Tento 
postup se opakuje do chvíle, než je močový měchýř z větší části prázdný. Kromě bolesti a křečí tato 
nepříjemná a ne příliš efektivní metoda se sebou nese i nutnost přesedat z vozíku na záchod nebo mít sebou 
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a další komplikace. Na hygienu ale musíš myslet pořád. Když si zapomeneš 

vzít cévku, tak se nevyčůráš. Když nemáš rukavice anebo si kde umejt ruce, 

máš zase problém. Je to potupný a u ženskejch mnohem víc složitý. Můžeš 

si najít způsoby, jak to líp zvládat. Mám třeba předem vytypovaný záchody, 

a když je nejhůř dokážu se vycévkovat i v autě. Na velkou chodím jen 

doma, tak jednou za tři dny a s čípkem. Tohle si ale řeší každej vozíčkář. 

Dokud to ale na vlastní kůži nepoznáš, tak nepochopíš, jak omezující 

a otravný to je. (Gábina) 

 

Genderové rozdíly dotazované/í viděly/i i v oblasti sexuálního života a reprodukce. 

Ženy i muži se shodovali, že pro muže je návrat k uspokojivému sexuálnímu životu 

složitější. Murphy (2001) jejich postřehy potvrzuje a upozorňuje na důležitost sexuality pro 

utváření identity muže s hendikepem. Jeho názory vykazují esencialistické pojetí sexuality, 

v nichž ženy staví do role poskytovatelek rozkoše, devalvuje jejich sexualitu a hovoří 

o alternativních sexuálních praktikách, které jsou pro ženy „dostačující“. S muži Murphy 

trpí. Ženy podle jeho názoru mohou vést uspokojivý sexuální život, zatímco muži 

s hendikepem jsou frustrováni pocitem vlastní neschopnosti, impotencí a odnášejí si do své 

identity vrytý pocit viny, že nenaplnily svou maskulinní roli. I přestože se mužům může 

podařit najít jistou sexuální alternativu, ke které je Murphy skeptický, jejich status je 

zpochybněn (Murphy, 2001: 82-82, 164-165). Odpovědi respondentek/ů se s jeho názory 

rozcházejí. I oni spatřují sexualitu mužů jako problematičtější než pohlavní život žen, ale 

následky komplikací nevidí tak fatálně.  

 

Sex a hendikep je velký téma a vadí mi, když o životě, sexualitě nebo 

partnerství hendikepovanejch mluví někdo, kdo není na vozejku. Viz 

seminární sexuální osvěta v Kladrubech. Jo je to složitý. Já jsem jinej 

sexuální život nezažil a nespokojenej s ním nejsem. Pro některý je to 

nepřekonatelný a má to vliv na jejich psychiku, ale ze zkušenosti svý 

i ostatních vím, že kdo se snaží tak úspěchy má i v posteli. Ono to není jen 

o výkonu, ale i o dalších věcech. (Jan) 

 

                                                                                                                                                    

stále plínu. Kvůli četným zdravotním komplikacím především v podobě zánětů močových cest se od tohoto 
způsobu vylučování postupně upouští a je nahrazován pohodlnějším a hygieničtějším cévkováním.  
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Vladimír Janovu výpověď v zásadě potvrzuje a i on vyzdvihuje snahu a úsilí najít si 

vlastní strategie sexuálního života. Ve své výpovědi ale mnohem více reflektuje rozměr 

„postižení“ a individuálnost každé situace. Přestože muž s hendikepem může trpět 

impotencí, je možné mít dobrý partnerský vztah, aniž by jeho role muže byla zpochybněna.  

 

„Chlapi na sexu lpí víc než ženský, ale to neznamená, že se jim zhroutí svět. I ty co 

nemůžou, jsou rádi, když jim to s partnerkou funguje i po jinejch stránkách. Nikdy jsem si 

neslyšel si žádnou ženskou stěžovat. Možná je to tím, že se tý svojí ženský naučí dávat jiný 

věci a jsou vnímavější. Není to jednoduchý, ale není to konec světa.“ (Vladimír) 

 

Murphyho úvahy o dopadech sexuálních dysfunkcí na život mužů se promítají i do 

jeho popisu vztahů mezi ženami a muži v každodenní interakci. Z jeho zkušenosti vyplývá, 

že ženy necítí z mužů s hendikepem sexuální nebezpečí a chovají se k nim otevřeněji 

a přátelštěji. Ženy, které podle jeho názoru nejsou svázány tolik předsudky jako muži, 

s ním neměly problém komunikovat, více se zajímaly o jeho osobu a nečinilo jim potíže 

pomoci. Murphy si jejich postoj z části vysvětluje i tím, že i ony samy bývají v některých 

aspektech života vystaveny stereotypům, předsudkům a stigmatizaci a díky tomu mají pro 

člověka s hendikepem větší pochopení (Murphy, 2001: 106-108). Odpovědi 

respondentek/ů jeho názory nepotvrzují ani nevyvracejí, ale shodují se na tom, že ženy 

zaujímají k lidem používajícím vozík jiný postoj než muži. Tato skutečnost byla 

reflektována zejména v otázce přijímání pomoci od nehendikepovaných lidí.  

 

„Ženská to má jednodušší, co se týče pomoci někde na ulici. Každej jí spíš pomůže, 

pokud ví jak. Pomoc je jí nabídnutá rychle a automaticky. Já to moc neřeším. Buď si 

o pomoc řeknu, nebo neřeknu. Spíš jde o to, jak vypadá, jestli seriózně, dá se mu nebo jí 

věřit. Většinou se ale obracím na ženský, protože jsou ochotnější.“ (Jiří) 

 

Respondenti byli zajedno v tom, že ženy jsou při kontaktu s hendikepovanými přátelštější 

a ochotnější. Podobně jako Murphy, i oni si všímaly/i toho, že je ženy oslovují častěji 

a jsou v komunikaci s nimi otevřenější. Jiří a Vladimír pozorují, že pomoc od žen přichází 

rychleji a je automatická. Respondentky jejich výpovědi potvrzují a srovnávají-li jí 

s pomocí od mužů, pak upozorňují na to, že je musí oslovit a o pomoc požádat. 

Dotazované/í se shodují, že nabídky pomoci k nim přicházejí častěji než dříve, ale že jich 

využívají jen v malé míře nebo v případech, kdy je to nezbytné. Většina žádá o pomoc 
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častěji ženy. Vladimír ilustruje reakce na hendikepované na příkladu porovnání situace své 

a jeho ženy, která rovněž používá vozík. Reflektuje také otázku pomoci.  

 

„Manželka se setkává s tím, že jí lidi víc pomáhaj, mě zase tolik ne. Myslím, že 

ženský jsou vstřícnější a snadnějc navazujou kontakt a to jak ty na vozejku tak bez něj. Na 

druhý straně projevují taky víc soucitu a to je někdy nepříjemný. O pomoc si říkám, jen 

když jí nevyhnutelně potřebuju.“ (Vladimír) 

 

Dalšími v rozhovorech diskutovanými oblastmi, kde respondetky/i spatřovaly/i 

genderové rozdíly, byly rodina, partnerské vztahy a ekonomická závislost. I tady se 

shodovaly/i na tom, že situace žen s hendikepem  je obtížnější.  

 

„Jsem přesvědčená o tom, že na devadesát procent ti ten stávající vztah stejně 

nevydrží. Máš partnera, kterej je zdravej, pak se něco semele a je to jiný. Z minuty na 

minuty máš kryplíčka a zdravej partner se nemusí vyrovnat s tím, že je si postižená a mže 

se za tebe stydět. Chlapi se za svoje ženský styděj mnohem častějc. Když tě někdo pozná 

a už jsi na vozík, neporovnává, co si mohla a co nemůžeš, není žádný před a po.“ (Gábina) 

 

Respondentky/i poukazovaly/i zejména na fakt, že žena po ukončení rehabilitační péče 

často přichází o partnera, který se není schopen s jejím hendikepem vyrovnat. Na této 

skutečnosti se respondentky/i shodovaly/i jednomyslně a dokládá ji rovněž odborná 

literatura. „Postižení“ v průběhu života bývá pro partnerský vztah těžkou zkouškou. 

Shakespeare ale upozorňuje, že na rozdíl od lidí, kteří žijí s hendikepem od narození, mají 

lepší výchozí pozici, protože žijí v širší síti vazeb, která jim dává možnost najít si nový 

vztah. Partnerství hendikepovaných vidí jako zdroj možného násilí, zneužívání a je 

skeptický k tomu, že by hendikepované/í navázaly/i partnerský vztah s člověkem bez 

hendikepu (Shakespeare, 1996: 201-202). Jan a Ludmila toto tvrzení nesdílejí a necítili se 

při navazování nových známostí nikterak znevýhodnění.  Dotazované/í žijící s hendikepem 

kratší dobu poukazovaly/i více na problém udržení partnerství než potíže znovu někoho 

poznat. Gábina tvrdila, že nový partner nebyl zatížený tím, jaká byla před nehodou, 

nesrovnával a přijímal ji takovou, jaká je. Vyzdvihuje i to, že nový partner byl na vztah 

s hendikepovaným člověkem připraven a nestyděl se za ní na veřejnosti. O pocitu studu za 

fyzický stav svojí partnerky se zmiňoval i Jan. Jeho zkušenost je popsána výše, v kapitole 
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„Identita ženy a muže s hendikepem“. Konfrontaci s „postižením“ neustál ani vztah Jany, 

která v této souvislosti upozorňuje na odlišnosti situace před úrazem a po něm.   

 

„Partnerskej vztah neunesl. Byla jsem jinej člověk, všechno bylo jiný. Rozchod byl 

z jeho strany a chápu ho. Nedokážu, si ale představit, že bysme měli děti a on je dostal do 

péče. Nehádali jsme se, měla jsem dobrou práci, dokázala jsem se o sebe postarat, a přesto 

to bylo zklamání. Znám ženský, který se ocitnou na káře, přijdou o partnera, děti a jsou bez 

jakýchkoliv prostředků a na všechno sami. To je pak neskutečně krutý.“ (Jana) 

 

Složitou situaci žen po opuštění rehabilitační péče reflektovala většina 

respondetky/ů. Shodovala se na tom, že ženy často opustí jejich partner a stávají se ve 

velké míře závislé na pomoci okolí. Bez rodinného nebo finančního zázemí jsou jejich 

možnosti dostat do péče své děti nebo vrátit se na trh práce výrazně omezeny. 

Respondetky/i na tuto skutečnost nepoukazují jako na pravidlo, ale jejich zkušenosti 

ukazují, že se jedná o jev velmi častý. Zároveň ale opět pracují se specifiky hendikepu 

a individuálností každého člověka. Z rozhovorů vyplývá, že genderové rozdíly 

v rehabilitační péči a životě s hendikepem jsou jen zřetelnějším odrazem nerovného 

postavení žen ve společnosti a znevýhodnění, se kterým se ženy v různých oblastech života 

střetávají. Ve spojitosti s hendikepem se ukazují výrazněji. 

 

Respondentky/i k sobě přistupovaly/i z pozice medicíny a definovaly/i se skrze 

diagnózu. Nejvýrazněji viděly/i rozdíl mezi ženou a mužem s hendikepem v otázce 

vylučování. Zdůrazňovaly/i, že je nepříjemným každodenním a ponižujícím připomenutím 

vlastního hendikepu, ve kterém jsou více znevýhodněny ženy. Votázkách sexuality se 

shodovaly/i na složitější situaci mužů, ale na rozdíl od odborné literatury ji nepovažovaly/i 

za nepřekonatelnou a poukazovaly/i na jiné aspekty partnerského vztahu. Ten se ukázal 

tím, co doléhá hůře na ženy, protože zpravidla přicházejí o zázemí, partnera i děti. Problém 

udržet partnerský vztah reflektovaly/i jak ženy, tak muži. Respondetky viděly pozitiva 

v nově navázaném partnerství a odůvodňovaly to především tím, že partner je srozuměn, 

že vstupuje do vztahu s osobou s hendikepem, je na situaci relativně připraven a nebývá 

„postižením“ tolik stigmatizován. Na stud za partnerčin/rův hendikep poukazovaly/i jak 

respondentky, tak respondenti.  Pozitivně byla vnímána zvyšující se ochota pomoci ze 

strany okolí. O pomoc respondetky/i  žádají, pokud ji opravdu potřebují a pak se častěji 

obrací na ženy, protože je shodně hodnotí jako vstřícnější, ochotnější a komunikativnější. 
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Závěr 

Závěrem diplomové práce bych chtěla nejen shrnout výsledky svého zkoumání 

a výstupy z její analytické části, ale zhodnotit i celkovou práci s literaturou a reflektovat 

metodologickou stránku práce. Fakt, že jsem psaní práce rozložila do celého jednoho roku, 

mi umožnil nahlížet na téma s odstupem, shromažďovat více i méně dostupné zdroje 

a hlouběji pronikat do problematiky hendikepu.  

Problematika hendikepu, jak již bylo řečeno v úvodu, je oblastí složitou a širokou. 

Zpětně pozitivně hodnotím krok redukovat ji na oblast fyzického „postižení“ získaného 

během života. Výzkumný vzorek a výstupy z rozhovorů zůstaly značně individuální, ale 

zároveň se určitým způsobem sjednotily, přestože se vnímání hendikepu a reakce na něj 

různily. Díky polostrukturovaným rozhovorům bylo možné zachytit rozpory i podobnosti 

ve výpovědích a v případech, kdy to situace vyžadovala, požádat o dovysvětlení. Při 

vyhodnocování dat, jsem byla překvapena otevřeností respondentek/ů a množstvím toho, 

co všechno byly/i ochotné/í sdělit. Mimo záznam byl sdílný i personál. Žádný z rozhovorů 

s ním ale nebyl nahráván, ať už proto, že k tomu nedaly/i souhlas,  obávaly/i se prozrazení 

identity nebo proto, že se jednalo pouze o doplňující informace. Mým zájmem nebylo 

analyzovat moc mezi personálem a ústavem, ale nahlížet na ni „zvnějšku“, v rovině vztahů 

a jednání. Soustředila jsem se na interakci mezi klientelou a personálem a také na vztah 

rehabilitační péče a hendikepu.  Zkoumány byly oblasti, kde mají mocenské vztahy 

a uplatňování moci svoje reálné důsledky.  

Prolínaní genderových aspektů a hendikepu se snažím popsat v teoretické části, v níž 

vycházím z  konceptů feministických studií a feministických studií „ postižení“. Zabývám 

se konceptualizací pojmu „postižení“, v níž ukazuji nejen proměnu na úrovni pojmosloví, 

ale rovněž kriticky pohlížím na hendikep na medicínské, sociální i kulturní úrovni. 

Následující kapitola popisuje intersekcionalitu genderu a „postižení“ z pohledu teorie 

i ve zcela konkrétních situacích včetně toho, jak se konstruuje identita ženy a muže 

s hendikepem. Zařazením kapitoly o konstruovanosti „postižení“ a jeho vizualizaci si kladu 

za cíl ukázat, jakými způsoby je nahlíženo na tělo s „postižením“, jak je reprezentováno 

a jaké to může mít implikace pro život člověka s hendikepem. Navazující kapitola 

ozřejmuje metodologické postupy a východiska, které byly v práci užity. Je doplněna 

o vymezení mé vlastní výzkumné pozice ve vztahu k tématu i v rámci rozhovorů. Od 
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samého počátku práce a při komunikaci s respondentkami/y bylo nezbytné reflektovat 

zejména etické aspekty práce. V kapitole „Rehabilitační ústav Kladruby a rehabilitační 

péče“ přibližuji strukturu a chod ústavu, pravidla a řády, jimiž se řídí, i aktivity, které 

podniká. Pohled na rehabilitační péči začínám přiblížením samotného přijetí a vstupu do 

ústavu, následuje pohled na podobu a průběh rehabilitační péče a to včetně konkrétních 

cvičení a metod. Závěrem se zmiňuji o „opakované rehabilitaci“, kterou respondentky/i 

v různých časových intervalech absolvují a která jim dává možnost vidět rehabilitační 

zařízení i péči s časovým odstupem, ale především z jiného úhlu.  

Empirická část je rozdělena do tří částí, které analyzují výpovědi respondentek/ů 

v oblastech instituce, rehabilitační péče a života žen a mužů s hendikepem. Každá z kapitol 

je doplněna o analýzu genderových aspektů rehabilitační péče a života s hendikepem.  

Respondentky/i pozitivně hodnotily/i především profesionální přístup ústavu, který 

nepřestává být individuální. Pravidla, která se zdála být neviditelná a automatická, jim 

nečinilo potíže přijímat, pokud věřily/i, že mají pozitivní vliv na rehabilitaci. Při 

„opakovaných rehabilitačních pobytech“ s nimi byly/i konfrontovány/i silněji 

a kritizovaly/i ta, která považovaly/i za nad rámce rehabilitační péče. Shodovaly/i se, že 

jim ústav umožňuje o pravidlech vyjednávat, čehož často využívaly/i. Poukazováno bylo 

i na „kolektivní vyladění“ prostředí ústavu. Respondentky/i často diskutovaly/i přátelskou 

atmosféru ústavu, pocity vzájemnosti a solidarity a reflektovaly/i rovněž důležitost 

sdílených zkušeností a hodnot. Rehabilitační ústav podporuje silné vazby mezi klientelou, 

s personálem i mezi blízkým okolím rehabilitovaných pravidelným pořádáním společných 

aktivit, na nichž se všechny/všichni ze zúčastněných setkávají a podporují tak vztah 

sounáležitosti s ústavem.  

 Gender respondentky/i reflektovaly/i zejména ve spojitosti s personálem, který tvoří 

v převážné většině ženy, a klientelou, kterou jsou zpravidla muži. Dotazovaní/é to 

odůvodňovaly/i s odvoláním se na stereotypní pojímání genderových rolí žen a mužů ve 

společnosti. Na ženy pohlížely/i jako na pečovatelky, jejichž hlavní uplatnění je ve sféře 

soukromé, zatímco muže viděly/i jako na příznivce sportu, adrenalinu a nebezpečí. 

Klientek bylo podle jejich odpovědí rehabilitováno méně. Převahu mužů mezi klientelou 

vysvětlovaly/i jejich aktivním životem a zálibou riskovat. Ve vztahu k personálu, v němž 

převažovaly ženy, rehabilitovaní reflektovali svou lepší vyjednávací pozici, zatímco 

rehabilitované oceňovaly, že o důvěrných tématech mohou hovořit se ženami sestrami 

a lékařkami. Komunikace a individuálnost každého člověka byly v rozhovorech 

zmiňovány nejčastěji a respondentky/i jim přikládaly/i největší význam.  



122 

 

Respondentky/i se cítily/i být zodpovědné/í za výsledky rehabilitační péče. 

Opakovaně zmiňovaly/i důležitost motivace, vlastního úsilí a překonávání se k tomu, aby 

byla jejich rehabilitace efektivní. Murphy upozorňuje, že osobní rozměr rehabilitace je do 

značné míry ovlivněn snímáním odpovědnosti za výsledky léčby medicínou a také tlakem 

na rehabilitované, aby byly/i silné/í, překonávaly/i se a „postižení“ nepřijímaly/i. Neúspěch 

je pak pro obě strany známkou toho, že se klientky/i dostatečně nesnažily/i, a tudíž 

zodpovídají za svůj zdravotní stav (Murphy, 2001: 48-50). Rozhovory upozornily na 

problematické momenty rehabilitační péče související s rozsahem „postižení“, popř. 

s věkem. Respondentky/i poukazovaly/i na to, že do okamžiku, kdy je člověk soběstačný, 

jeho stav se zlepšuje nebo se snaží vycházet personálu vstříc, je jeho péče intenzivní. Vztah 

mezi personálem a klientelou není neutrální, ale mocensky zatížený. Profituje z něj ten, 

kdo se podřídí, přizpůsobí a minimálně zatěžuje systém svými požadavky. Personál může 

těžit ze vztahu závislosti a udržovat klientky/y pod kontrolou a regulovat jejich potřeby 

a přání (Komárek, 2005: 78-80). 

 Genderové rozdíly respondentky/i silněji vnímaly/i až při opakovaných otázkách, 

kdy reflektovaly/i, že mezi rehabilitací žen a mužů existují rozdíly. Někteří je přikládaly/i 

rozdílu ve fyzické stavbě těla. S muži se podle názorů některých může rehabilitovat 

obtížněji, protože jsou větší a těžší, mohou mít ale více fyzické síly a díky tomu být 

v rehabilitaci úspěšnější než ženy. Jiné názory tvrdily, že rehabilitace se neliší a že ženy 

muže rychle dohoní, čímž poukazovaly na to, že ženy a muži nemají stejné výchozí pozice. 

Nejčastěji zazníval názor, že povaha rehabilitace je individuální a nedá se vztáhnout na 

rozdíly mezi ženami a muži. Kritika neschopnosti rehabilitační péče připravit klientky/y na 

aspekty každodenního života, ukazovala, že muži se při pracovní rehabilitaci soustředili 

spíše na přípravu na povolání, zatímco ženy rehabilitovaly ručními pracemi, jako by se ani 

nepředpokládalo, že opustí sféru domova a budou ekonomicky činné. Tento přístup 

znevýhodňuje ženy ještě dříve, než rehabilitační ústav opustí. Dotazovaní/é shodně tvrdí, 

že by se rehabilitace neměla jednostranně soustředit na obnovu tělesných funkcí, ale měla 

by být zaměřená na člověka obecně a soustředit na jeho potřeby a rozvíjet schopnosti 

uplatnitelné v praxi. 

 Kritika směřující k rehabilitaci cílí na to, že nedostatečně vybaví člověka do 

každodenního života, poukazovala na význam zázemí. Více než otázku finančního 

zabezpečení respondentky/i diskutovaly/i důležitost rodinného prostředí a dobře 

fungujících partnerských vztahů. Ty jim pomáhaly zejména v počátcích, kdy se musely/i 

vyrovnávat s bariérami, které lidem s hendikepem do cesty postavila sama společnost. 
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Respondentky/i poukazovaly/i na to, že prostorové bariéry se časem naučily/i zvládat. 

Mnohem hůře se vyrovnávaly/i s tím, jak je vnímá a jak na ně reaguje okolí. 

Upozorňovaly/i na to, že o nich lidé často smýšlí jako o lidech s kombinovanou „vadou“, 

mluví na ně pomalu, jako na děti, a když vedle sebe mají nehendikepovaného člověka, 

hovoří raději s ním. Shodně velmi ostře odsuzovaly/i projevy soucitu a lítosti, se kterými se 

často setkávají a které snižují hodnotu jejich života a dokazují nepochopení společnosti, že 

život s hendikepem je jiný ale ne horší.  

 Velmi výrazně bylo v rozhovorech poukazováno na odlišnost situace žen a mužů 

s hendikepem po tom, co opustí rehabilitační péči. Respondentky/i se shodovaly/i na 

větším znevýhodnění žen, které má svůj základ v rodinném zázemí a partnerských 

vztazích. Pro ženu s hendikepem je podle jejich názoru obtížné udržet partnerský vztah, 

protože se její protějšek obtížněji vyrovnává s fyzickou podobou „postižení“, často se za 

svou partnerku stydí a bývá pro něj obtížnější přijmout to, že žena vyžaduje pomoc a péči. 

Další zvýhodnění bylo spatřováno v ekonomické závislosti žen, která je úzce spojená 

s uplatněním žen na trhu práce. Pokud žena s hendikepem neměla dobrou a flexibilní práci 

před nemocí nebo úrazem, podle respondentek/ů se jí na trh práce podaří vrátit jen stěží 

anebo je nucena přijmout hůře placenou „podřadnou“ práci. Návrat na trh práce ale podle 

slov dotazovaných dopadá tíživě i na muže. Přestávají být živiteli, mívají omezený kariérní 

růst a musí se smířit i s tím, že za práci, kterou budou vykonávat, budou dostávat výrazně 

nižší mzdu. Jak v případě žen tak mužů s hendikepem je návrat do každodenního života 

spojen vysokým psychickým vypětím.  

Rozchod s očekáváním společnosti vede k vylučování lidí s hendikepem, klade na ně 

požadavky, jací by měli být a jak by se měli chovat. Namísto toho, aby ženy a muži byli 

přijati a respektováni, hovoří se o integraci a o nutnosti specifických kroků pro jejich 

začlenění, čímž ale společnost jejich „odlišnost“ vlastně potvrzuje (Finkelstein, 1981).  

Respondentky/i se shodují na tom, že ženy s hendikepem jsou v mnoha aspektech života 

znevýhodněny více než muži. Implicitně na to poukazují už jejich výpovědi týkající se 

rehabilitační péče, která se tak přestává jevit jako genderově neutrální a objevují se v ní 

momenty, kdy je se ženami a muži zacházeno odlišně. Svou povahou rehabilitace 

přesahuje rámec zdravotní péče a zasahuje do konkrétních životů. Mají-li ženy 

s hendikepem znevýhodněné postavení už v době rehabilitace, lze předpokládat, že 

v podobné pozici vstoupí i do každodenního života.  
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Příloha č. 1 Soubor otázek pro respondentky a respondenty 

 

• Mohla bych Vás na úvod našeho rozhovoru poprosit, abyste mi řekl/a něco o sobě? 
Kdo je respondent/ka? 
 

Okruh – I : POSTIŽENÍ 
 
Výzkumná otázka: Co to znamená být člověkem s tělesným postižením?  Ve kterých 
okamžicích se „postižení“ stává relevantní? Jak se formuje reflexe vlastního hendikepu 
během rehabilitačních pobytů v Kladrubech?  
 
• Kdy jste si poprvé uvědomil/a, že Vás okolí vnímá jako „člověka s tělesným 
postižením“?  
Než se dostaneme k další otázce, promiňte mi, ale nejsem si jistá, zda mám používat 
„člověk s postižením“, postižený, člověk s handicapem. Jaký výraz nejlépe vyhovuje Vám? 
Zaleží Vám na tom, jak vás lidé oslovují? …zpátky k otázce …pak na rodinu, přátele, 
zaměstnání… 
• Jak jste na tuto situaci reagoval/a? 
• Proměnilo se to, jak Vás vnímá okolí (rodina, přátelé) v čase?  
• Po příjezdu do RÚK jste měl/a možnost vidět kolem sebe hodně lidí s různými 
hendikepy. Jak jste je zpočátku vnímal/a? Změnil se od té doby Váš pohled?  
• Vnímáte se i Vy sám/a jako „člověk s postižením“?  
• Jak byste svůj hendikep popsal/a? (tělo, bezmoc, reakce okolí, reálné bariéry, atd.)  
• Jak se se znevýhodněním vyrovnáváte?  
• Pomáhají Vám lidé s podobnou zkušeností? Udržujete s nimi kontakt? Přátelíte se? 
Informujete se? Ptám se na pocit sounáležitosti s lidmi s hendikepem.  
 
 
Okruh -  II: GENDEROVÉ ASPEKTY POSTIŽENÍ 
 
Výzkumná otázka: Existují rozdíly mezi situací žen a mužů s postižením?  
 
• V jakých okamžicích hraje ve vztahu k vašemu hendikepu důležitou roli to, že jste 
žena/muž? 
• Domníváte se, že byste svou životní situaci prožíval jinak, kdybyste byl/a 
mužem/ženou? V čem by vaše situace mohla být jiná? V čem by mohla být naopak 
podobná?  
• Jsou reakce okolí jiné, když vidí ženu s postižením od reakcí na muže s postižením? 
Myslíte si, že se v některých situacích chovají lidé k ženám a mužům s postižením 
odlišným způsobem?  
• V čem podle vaší zkušenosti, nebo podle vašeho pozorování, spočívá rozdílnost 
situace žen a mužů s hendikepy? 
• Projevil se fakt, že jste žena/muž i do vašeho pobytu v Kladrubech? V jakých 
momentech jste tuto skutečnost pociťoval/a? 
• Pocítil/a jste skutečnost, že jste žena/muž, v přístupu personálu k Vám? Zažil/a jste 
v jednání personálu okamžiky, kdy jste měl/a pocit, že hraje roli, že jste žena/muž? Nemusí 



 

 

jít o negativní reakci, ale např. situaci, kdy jste měl/a pocit, že se Vám dostalo úlevy nebo 
porozumění. 
• Bylo to ve vztahu k ostatním klientům?  
• Dokázal/a byste popsat vztahy mezi ženami a muži během rehabilitačních pobytů?   
 
 
Okruh - III: REHABILITAČNÍ PÉČE – PRVNÍ POBYT 
 
Výzkumná otázka: Jak rehabilitovaní/é reflektují první setkání s RÚK jako institucí?  
 
• Po úraze nebo nemoci zpravidla následuje několikaměsíční rehabilitace 
v rehabilitačním zařízení, ve vašem případě v RÚK. Na základě čeho bylo rozhodnuto o 
tom, že budete rehabilitován právě zde?  
• Jak probíhal váš první den v RÚK?  
• Vzpomínáte si na to, jak Vás přijali ostatní klienti? Jaká byla vaše první seznámení? 
Pokusil/a byste se zpětně zhodnotit vztahy mezi hendikepovanými v Kladrubech?  
• Hraje roli, s jakým hendikepem člověk do ústavu vstupuje? Jak byste popsal/a vaše 
postavení mezi hendikepovanými během prvního rehabilitačního pobytu? Lišilo se od těch 
následujících?  
• Teď bych se Vás ráda zeptala na kladrubský personál. Jak na něj vzpomínáte? Jak se 
k Vám personál choval? Myslíte si, že podobnou zkušenost jako Vy mají i ostatní 
rehabilitovaní?  
• Funguje podle vašeho názoru v rámci zařízení nějaká hierarchie? Cítil/a jste, že 
někteří z klientů nebo klientek mají určitá privilegia? Čím byla podle Vás dána?  
• Někdy není jednoduché podřídit se stávajícím pravidlům. Jaké pravidlo pro Vás bylo 
nejnepříjemnější? Jsou nějaké sankce, za porušení pravidla?   
• Kdo ovlivňoval to, jakými pravidly se bude řídit právě Vaše rehabilitace? Měl/a jste 
možnost o léčebných praktikách diskutovat nebo je odmítnout? 
• Co pro Vás mělo v rámci rehabilitační péče největší význam?  Naplnily se prognózy, 
které vám lékaři a lékařky dávali? 
• Pomohly Vám rehabilitační pobyty připravit se na situaci „venku“? Co pro Vás bylo 
přínosem? Na co Vás rehabilitace vůbec nepřipravila? 
 
 
Okruh -IV: REHABILIATČNÍ ÚSTAV KLADRUBY 
 
Výzkumná otázka: Jak funguje RÚK jako instituce? Distribuce moci a podoba 
mocenských vztahů. 
 
• Jak to v RÚK funguje? Popsal/a byste Váš běžný den rehabilitačního pobytu?  
• Kdo o úkonech, které podstupujete, rozhoduje? (kdy se vstává, procedury, 
organizované stolování, organizace volného času, atd.) 
• Podle jakých pravidel se postupuje? Jak se o nich dozvídáte? Kdo kontroluje jejich 
chod?  
• Jaká pravidla jste musel/a dodržovat? 
• Co bylo na Vaší vůli? O čem jste rozhodoval/a Vy sám/sama? (chci se zúčastňovat 
her, nechci chodit na plavání, využiju služeb školky, absolvuju autoškolu, chci jezdit na 
víkendy domů, nechci, aby mě někdo fotil nebo se mnou dělal rozhovor) 
 



 

 

 
Okruh V: GENDEROVÉ ASPEKTY REHABILITAČNÍ PÉČE 
 
Výzkumná otázka: Jaké jsou genderové aspekty rehabilitační péče?  
 
• Před chvílí jsme mluvili/y o situaci žen a mužů s postižením. Jsou ženy a muži 
rehabilitováni stejným způsobem? Pokud ne, v čem se podle Vás rehabilitační péče 
odlišuje? 
• Myslíte si, že rehabilitační péče naplňuje očekávání, která mají ženy a muži 
s hendikepem stejným způsobem? Naplnila očekávání, která jste měl/a Vy sám/sama? 
• Připravila Vás rehabilitační péče na návrat na pracovní trh? Na otázku partnerských 
vztahů? Na založení rodiny? V jaké oblasti rehabilitace nehrála žádnou roli?  
• Uvažoval/a jste o možnosti vrátit se do vašeho původního zaměstnání? Byla vašemu 
přání přizpůsobena i rehabilitační cvičení?  
• Jaká je Vaše osobní zkušenost s pracovním trhem? Byl/a  jste vystaven/a odlišnému 
zacházení? Jak jste tuto situaci prožíval/a poprvé a jak se na ni díváte s odstupem času?   
• lidech s postižením veřejnost někdy uvažuje jako o těch, jejichž sexualita už 
neexistuje. Co si o tématu partnerství, rodičovství a sexualitě lidí s postižením myslíte Vy 
sám/sama? Hovořilo se o partnerských vztazích, sexualitě, možnosti založit rodinu i 
v Kladrubech? – mezi klienty, s personálem 
• Jak byste svůj pobyt/y v RÚK závěrem zhodnotil? Vracíte se do Kladrub i nyní? 
Chtěl/a byste se vrátit?  
• Jaké jsou vaše dnešní plány do budoucna? Co byste si přál/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas Rehabilitačního ústavu Kladruby 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 Informovaný souhlas předkládaný respondentkám a respondentům 

 

 

Prohlašuji,  
 
 

že souhlasím s provedením jednoho či více rozhovorů, které budou sloužit pro 
účely diplomové práce „Genderové aspekty rehabilitační péče lidí s tělesným postižením 
v Rehabilitačním ústavu Kladruby“.  Rozhovor se uskuteční jen v předem dohodnutém 
termínu a bude probíhat podle předem stanovených podmínek (délka a místo).  

 

Souhlasím s tím, že z průběhu rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, s nímž 
bude nakládáno na základě zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Pro účely 
práce bude použit autentický originál. Zříkám se možnosti provádět dodatečné korekce 
a zpětně zasahovat do toho, co jsem v rozhovoru již dříve uvedl/a. Zachování důvěrnosti 
mi bylo zaručeno osobou Petry Svatkové, která bude s údaji nakládat.  Jsem seznámen/a 
s tím, že v práci nemusí být použito mé jméno a příjmení stejně tak jako další informace, 
jež by mohly vést k odhalení mé identity.  

 
 

Byl/a jsem informován/a o tom, že mohu bez udání důvodů rozhovor přerušit nebo 
ukončit.  Souhlasím s tím, že rozhovor poskytnu bez nároku na honorář.  

 

Jsem seznámen/a s tím, že veškeré dotazy mohu směřovat na osobu Petry Svatkové, 
jež se mi je zavázala zodpovídat a poskytnout mi doplňující informace spojené 
s výzkumem, prováděním rozhovorů i publikací závěrů.  

 
 
 
  
 
 

V ………….. dne  ….…………                                         
                                                                                               

                    
 

 
 
 
 
         Podpis respondenta/ky 
 
 

                                                           
…………………………………
Jméno hůlkovým písmem  

 

 

 



 

 

Příloha č. 4.  Výstup z kódování rozhovorů 

 

KONCEPTUALIZACE 
HENDIKEPU 

Popis hendikepu � Individuálnost situace 
� Popis hendikepu 
� Popis hendikepu mužů 
� Vnímání hendikepu v čase 
� Popis hendikepu žen 

Popis znevýhodnění � Konkrétní překážky 
� Společné momenty znevýhodnění 
� Znevýhodnění mužů s hendikepem 
� Znevýhodnění žen s hendikepem 

V zajetí medicíny � Konfrontace se sdělením lékařů 
� Lékařská diagnóza 
� Respektování nebo odmítnutí lékařské 

péče 

STRATEGIE 
VYROVNÁVÁNÍ SE 
S HENDIKEPEM 

Každodennost � Bariéry společnosti 
� Hendikep a pracovní trh 
� Hendikep, partnerství a sexualita 

Překonání sama sebe � Aktivita/angažovanost 
� Vyrovnání se s životní situací 
� Za hranicemi svých možností 
� Životní přístup 

Přijímání pomoci � Podpora státu 
� Přijímání pomoci 
� Vlastní nezávislost 

Význam zázemí � Finanční zázemí 
� Rodinné zázemí 

STRATEGIE 
ODLIŠOVÁNÍ NEBO 
ALIANCE 

Ostatní lidé 
s hendikepem 

� Odtažitost 
� Solidarita a sounáležitost 
� Vnímání lidí s hendikepem 
� Vztah k lidem s hendikepem 

Vnímání okolím � Reakce rodiny a blízkých 
� Vnímání veřejností 

REHABILITAČNÍ 
ÚSTAV KLADRUBY 

Instituce � Aktivity 
� RÚK – řád 
� RÚK dříve a dnes 
� RÚK chod 

Vlastní svět � RÚK – svět ve světě 
� Význam hendikepu v rámci zařízení 
� Vztahy mezi lidmi 
� Život po návratu domu 

Vstup do RÚK � Poprvé v RÚK 
� Vstup do RÚK 
� Žádost o pobyt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

REHABILITAČNÍ 
PÉČE 

Klientky a klienti 
rehabilitační péče 

� Mazáctví 
� První rehabilitace 
� Rehabilitační péče a pracovní trh 
� Rehabilitační péče a život mimo RÚK 
� Rehabilitační péče, vztahy a sexualita 

Opakovaná 
rehabilitace 

� Podoba opakované rehabilitace 
� Význam opakované rehabilitační péče 
� Vztah k opakované rehabilitaci ze 

strany klientů/tek 

Ostatní rehabilitace � Jiná rehabilitační zařízení 
� Různé možnosti rehabilitace 

Personál � Individuální přístup 
� Personál Rehabilitačního ústavu 

Kladruby 
� Vztahy mezi klientelou a personálem 
� Vztahy mezi personálem 

Rehabilitační péče v 
RÚK 

� Hodnocení rehabilitační péče 
� Pravidla rehabilitační péče 
� Průběh rehabilitační péče a vyjednávání 

o její podobě 
� Význam rehabilitační péče 

GENDEROVÉ 
ASPEKTY 

Genderové aspekty 
hendikepu 

� Gender, hendikep a pracovní trh 
� Gender, hendikep, vztahy a sexualita 
� Muž s hendikepem 
� Společné momenty genderových 

aspektů 
� Žena s hendikepem  

Genderové aspekty 
rehabilitační péče 

� Genderové aspekty rehabilitační péče 
z pozice mužů 

� Genderové aspekty rehabilitační péče 
z pozice žen 

� Genderové aspekty vztahů mezi 
klientelou a personálem 

� Vztahy mezi ženami a muži během 
rehabilitační péče 

UTVÁŘENÍ 
VLASTNÍ 
IDENTITY A 
VNÍMÁNÍ SAMA 
SEBE 

„Bod zlomu“ � Diagnóza 
� Naděje a pocit smíření 
� Zavinění, krize, ukončení života 
� Život před úrazem/nemocí 

Sebedefinování“ � Definování sama sebe 
� Osobnostní rysy respondentů/ek 
� Vnímání vlastní situace 

Vědomí hendikepu � Očekávání 
� Vědomí hendikepu 

Zdraví vs. 
s hendikepem 

� Momenty ztotožnění se 
� Střet se společností bez hendikepu 
� Vztah k lidem s hendikepem 

POJMENOVÁVÁNÍ 
LIDÍ 
S HENDIKEPEM 
OČIMA 
RESPONDENTEK 
A RESPONDENTŮ 

Oslovování lidí 
s hendikepem 

� Reakce na snahy o korektní oslovování 
� Vnímání hodnotové zatíženosti 

jednotlivých výrazů a její/jeho vztah 
k nim 

� „Pacient“ vs. „klient“ 

Vztah ke konkrétním 
výrazům 

� Invalida 
� Kripl 
� Mrzák 

 



 

 

Příloha č. 5 „Etický kodex zaměstnanců Rehabilitačního ústavu Kladruby“ 

 
ETICKÝ KODEX zaměstnanců Rehabilitačního ústavu Kladruby 

 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

1. Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec dodržovat a vytvářet tak základ pro 
vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce a dále 
etika práce (zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu ke všem fyzickým 
i právnickým osobám), neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. 
2. Vedení přispívá k uplatňování těchto zásad a tím i k efektivními výkonu veřejné správy 
vytvářením vhodného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu 
k zaměstnancům s důrazem na hodnocení především podle odvedené práce. 

 
 

Článek 2 
Obecné zásady 

1. Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony 
a dalšími právními předpisy a ustanoveními tohoto Kodexu. 
2. Zaměstnanec vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen si 
průběžně prohlubovat a doplňovat studiem. Práci vykonává s nejvyšší mírou slušnosti, 
porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků. 
3. Zaměstnanec jedná korektně a s úctou s ostatními zaměstnanci. 

 
 

Článek 3 
Střet zájmů 

1. Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením 
zaměstnance. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu blízké 
a příbuzné osoby a právnické a fyzické osoby, se kterými má nebo měl obchodní nebo 
politické vztahy. 
2. Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho 
pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. V případě, že si zaměstnanec není jist, 
zda jde o činnost slučitelnou s výkonem jeho pracovní činnosti, projedná záležitost se 
svým přímým nadřízeným. 

 
 

Článek 4 
Dary a jiné nabídky 

1. Zaměstnanec nepřijímá žádné pozornosti, dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která 
by mohla ovlivnit jeho rozhodování, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by 
bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. Zaměstnanec se přímo 
ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládány jako požadování či 
přijímání úplatků či výhod za účelem vlastního prospěchu. 
2. Zaměstnanec nepřipustí, aby se v souvislosti s výkonem práce dostal do postavení, ve 
kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost. V případě, že je zaměstnanci v souvislosti 
s výkonem jeho práce nabídnuta jakákoliv výhoda, musí ji odmítnout a o nabídce 
neprodleně informuje svého přímého nadřízeného. 



 

 

3. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, 
které by mohlo snížit důvěryhodnost Rehabilitačního ústavu v očích veřejnosti nebo které 
by mohlo zavdat příčinu k různým formám nátlaku na zaměstnance Rehabilitačního úřadu 
ze strany jiných osob. 

 
 

Článek 5 
Zneužití úředního postavení 

1. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při 
výkonu své práce k osobnímu prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromě 
účely žádnou osobu či instituci tím, že by zneužil svého úředního postavení. 
2. Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní zaměstnance. 
3. S informacemi získanými při výkonu své práce nakládá zaměstnanec s potřebnou 
důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Řídí se přitom platnými právními předpisy 
(např. zák. 101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). 
4. Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky ani 
majetek Rehabilitačního ústavu a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný. 

 
 

Článek 6 
Oznámení nepřípustné činnosti 

1. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní spravování 
a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny, a zabránil 
podvodnému nebo korupčnímu jednání. V případě, že zjistí finanční ztrátu nebo ztrátu na 
majetku Rehabilitačního ústavu, oznámí tuto skutečnost přímému nadřízenému 
zaměstnanci. 
2. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy nebo 
způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takovéto jednání 
a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému. 

 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance Rehabilitačního ústavu, kteří jsou 
k němu v pracovním poměru nebo jsou dočasně přidělení k výkonu práce v Rehabilitačním 
ústavu a dále je závazný pro zaměstnance činné pro Rehabilitační ústav na základě dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
2. Porušení jednotlivých ustanovení tohoto Kodexu bude posuzováno jako porušení 
pracovní kázně ve smyslu platných pracovně právních předpisů. 
3. Všichni zaměstnanci Rehabilitačního ústavu musí být seznámeni s tímto Kodexem, 
s jeho změnami a doplňky. 
4. Tento Kodex nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 
 
 

Kladruby dne 2. 1. 2007 
Ing. Josef Hendrych, ředitel RÚ Kladruby 

 
 
 



 

 

Příloha č. 6 „Domácí řád Rehabilitačního ústavu Kladruby“ 
 
 

Domácí řád Rehabilitačního ústavu Kladruby 
 

Vítáme Vás v Rehabilitačním ústavu Kladruby (dále RÚ), do kterého jste byl/a  přijat/a ke 
zlepšení Vašeho zdravotního stavu. V našem zařízení je kladen největší důraz na 
spolupráci pracovníka a klienta, která je nezbytná ke zlepšení zdravotního stavu. V této 
snaze nám můžete pomoci Vy, zejména svým pozitivním přístupem k léčbě. 

 
Příjem a režimová opatření 

 

Při příjmu na lůžkové oddělení (dále LO) dáváte souhlas s hospitalizací a léčbou v RÚ. 
Dále uvádíte jméno osoby, které může lékař předávat informace o Vašem zdravotním stavu 
a souhlasném nebo záporném stanovisku k nahlížení do zdravotnické dokumentace. 
Po přijetí na LO si ponecháte civilní oděv, který je ukládán ve skříních na pokojích. Při 
příjmu máte možnost uložit si cenné věci do trezoru v pokladně. V případě ztráty takto 
neuložených cenností nemůžete uplatňovat nárok na úhradu vzniklé škody. V areálu RÚ je 
snadno dostupný bankomat a pošta. 
V objektech RÚ včetně balkónů je zakázáno kouřit. Vyhrazené místo pro kouření je 
prostor před vchodem do tunelu u minigolfu. 
Konzumace alkoholu je při léčebném pobytu v RÚ Kladruby zakázaná. Nedodržení 
zákazu se považuje za hrubé porušení léčebného řádu a je disciplinárně řešeno. Je 
důvodem k propuštění z ústavní léčby a k hlášení na zdravotní pojišťovnu. 
RÚ neodpovídá za škody vzniklé při parkování, ale parkoviště pro klienty je 
monitorováno 24 hodin. Bezpečnost v areálu je zajištěna kamerami. V areálu platí zákaz 
přechovávání zbraní, střeliva, výbušnin, drog a jiných psychotropních látek. 

 
Tým zdravotnických pracovníků 

 

Po dobu pobytu v RÚ o Vás  pečuje  tým zdravotnických pracovníků, které vede ošetřující 
lékař. Je Vám vytvořen léčebný plán a je nutné, abyste dbali pokynů a rad zdravotnických 
pracovníků. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a 
informováni průběžně o jeho vývoji. Snahou všech pracovníků ústavu je ohleduplný a 
bezpečný přístup. V rámci bezpečnosti imobilních klientů jsou některé pokoje na LO 
1(SRJ) monitorovány kamerovým systémem ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. Tyto 
pokoje jsou viditelně označeny. Záznamy nejsou ukládány a nejsou zveřejňovány či dále 
zpracovávány. 

 
Léky 
 

Naordinované léky ošetřujícím lékařem užívejte dle pokynů lékaře a sester. Na vlastní 
žádost, s povolením ošetřujícího lékaře a po poučení o způsobu užívání a uložení léků, je 
můžete užívat samostatně. Upozorňujeme, že nepožití léků, či užívání vlastních léků bez 
ordinace lékaře může Váš zdravotní stav zhoršit. 

 
Rehabilitace 

 

V léčebné části RÚ jsou přístroje, s nimiž mohou manipulovat jen odborní pracovníci. 
V oddělení elektroléčby při aplikacích proudů, magnetoterapii, ultrazvuku atd. může 
u některých osob dojít k  nežádoucím účinkům, a proto je nutno obsluhující pracovníky 
upozornit na nezvyklé pocity. 



 

 

Bazén, vířivé vany, infrasaunu můžete využívat pouze dle ordinace lékaře a vždy pod 
dohledem rehabilitačních pracovníků. Na oddělení termoterapie a vodoléčby si noste svůj 
ručník. V tělocvičně můžete pobývat jen v přítomnosti odpovědných pracovníků. Fitness 
je součástí rehabilitačního programu dle ordinace ošetřujícího lékaře. K rehabilitaci 
a sportu používejte vhodný úbor a bezpečnou obuv. 

 
Hygienická péče 

 

Máte právo na čisté lůžko, ale také povinnost udržovat je čisté v rámci Vaší soběstačnosti. 
Lůžko se upravuje 1x denně a dále dle potřeby. Výměna ložního prádla se provádí podle 
potřeby, minimálně však 1x za 2 týdny.  Osobní hygiena klientů je zajištěna denně nebo 
dle potřeby i během dne. Za osobní hygienu nesoběstačných klientů zodpovídá sestra. 
Společné koupelny jsou otevřeny denně od 6:00 hod do 22:00 hod.  Na pokojích je 
zakázáno uskladňovat velké předměty, které ztěžují personálu úklid. 

 
Třídění odpadu 

 

Udržujte na pokojích i v celém objektu RÚ pořádek a čistotu, z balkónů nevyhazujte 
odpadky. Na komunální a infekční odpad jsou označeny sběrné nádoby. Papír, sklo, 
PET lahve ukládejte na určené místo. 

 
Provoz oddělení 

 

Provoz každého LO řídí primář ve spolupráci s vrchní sestrou a s ostatními pracovníky. 
Léčebné programy jsou pro Vás stanoveny individuálně a jsou závazné. Dbejte pokynů 
zdravotnických pracovníků, je to k Vašemu prospěchu a zdraví. Bez vyzvání a bez 
vážných důvodů nevstupujte do služebních místností personálu. K předepsaným léčebným 
procedurám a lékařským vyšetřením se dostavte vždy v přesně určenou dobu a buďte 
připraveni dle pokynů ošetřujícího personálu. Velká vizita s primářem LO se koná podle 
předem určeného harmonogramu, o němž budete informováni. 
Klienti jsou seznámeni se signalizačním zařízením v pokoji. Na pokojích smíte používat 
elektrické spotřebiče, které jsou součástí vybavení pokojů a přístroje sloužící k osobní 
hygieně. Rovněž odpovídáte za technický stav osobních elektrických přístrojů, jako 
jsou notebook, DVD, nabíjecí zdroje a za eventuální škody jimi způsobené. 
V případě zjištění požáru, úniku vody apod. tuto skutečnost neprodleně ohlaste na 
vyšetřovnách sester a bude-li to nutné, budovu okamžitě opusťte po trase evakuačního 
plánu, který je umístěn na chodbách všech oddělení. 

 
Stravování 

 

Stravu a dietu určuje lékař. Zvláštní dietu ohlaste již při přijetí. Máte možnost uložení 
vlastního jídla do lednice určené pro klienty. Potraviny musíte označit jménem klienta, 
současnou dietou a datem uskladnění v lednici. Za porušení stravovacího režimu jste 
zodpovědní, jelikož strava je součástí léčby a nedodržení dietních předpisů může narušit 
průběh léčení. 
Imobilním klientům je strava podávaná na pokojích, ostatní se stravují v centrální jídelně 
v určených směnách. Z jídelny laskavě neodnášejte nádobí a příbory. 

 
Dodržování ticha, odpočinku a nočního klidu 

 

Klid a ticho jsou důležitými pomocníky při léčbě, nerušte proto ostatní hlučným chováním. 
Noční klid dodržujte od 22:00 hod do 6:00 hod. Mobilní telefon vypněte nebo nastavte do 
režimu, který nebude rušit ostatní klienty. 
 



 

 

Vycházky, propustky, volný čas 
 

Návrat klientů z vycházek na LO je do 22:00 h.  Pro klienty, kteří potřebují asistenci při 
ukládání je z provozních důvodů návrat zpět na oddělení ve 21:00 h. Recepce je uzavřena 
ve 22:00 h. Pozdní příchod je kvalifikován jako přestupek proti domácímu řádu. Oddělení 
se na noc (ve 22:00h.) uzamykají pro zachování klidu a bezpečnosti klientů. Budova E se 
centrálně nezamyká. Klienti LO 5, kteří jsou zde ubytovaní, obdrží z  tohoto důvodu klíče 
od pokoje i vchodu. Hlavní vchody do budovy musí být uzamčeny nejpozději ve 22:00 
hod. Vaše přítomnost na pokojích bude kontrolována. 
Propustku lze udělit dle zdravotního řádu Sbírky zákonů č. 48/1997 §26 odst. 3 pouze 
z léčebných důvodů. Na propustky není právní nárok, jsou vždy na základě indikace 
a s povolením ošetřujícího lékaře a nesmí narušit léčebně-rehabilitační proces. Na základě 
„ Opatření ředitele RÚ č. 15/2007 “ je možné udělit propustku z léčebných důvodů 
maximálně 1 den v průběhu každých 14 dnů a to nejdříve druhý víkend hospitalizace. 
Propustka není možná první a poslední 3 dny hospitalizace. Při odjezdu na propustku si 
musí klient zajistit odvoz i dovoz zpět do RÚ sám. Pobyt mimo RÚ je na vlastní 
odpovědnost klienta nebo zákonného zástupce. RÚ nepřejímá odpovědnost za škody na 
zdraví a nezabezpečené věci na pokoji, v době propustky klienta. Propustky se musí hlásit 
na vyšetřovně včas, nejpozději do středy. 
K využívání volného času slouží knihovna, klubovny, herna, sportovní areál s minigolfem. 
Filmová a jiná představení probíhají v kinosále. 1x za měsíc vychází „informační 
bulletin", který obsahuje program kina a divadla, služby kadeřnice a další nabízené 
služby. Na LO je možné si zapůjčit společenské hry. Informace o jízdních řádech 
poskytuje recepce. Televizní a radiové přijímače je možno používat po dohodě 
s personálem tak, aby nerušily ostatní klienty. Zakázány jsou hazardní hry a hry narušující 
klid a pořádek. Při hromadných akcích (kulturních, sportovních) je pořizována 
fotodokumentace, videodokumentace a zvukový záznam. Materiály jsou používány pro 
vnitřní potřebu RÚ, pro prezentaci na odborných akcích, pro odbornou publikační činnost 
a pro vnější prezentaci RÚ.  Pokud klient projeví nesouhlas s pořizováním mediálních 
záznamů vztahující se k jeho osobě, nahlásí tuto skutečnost na sesterně příslušného LO 
a těchto akcí se nezúčastní. 

 
Návštěvy 

 

Návštěvy jsou povoleny denně od 9:00 h do 20:00 h, nesmí však narušovat léčebný 
proces klientů a hlásí se na vyšetřovně oddělení. Návštěvníci jsou povinni se chovat tiše a 
ukázněně, není dovoleno sedat na lůžka, znečišťovat pokoje, chodby a další zařízení 
ústavu. Zdravotnický personál má právo vykázat návštěvníky z budov, jestliže jejich 
chování a stav odporují domácímu řádu. Po předchozí domluvě s recepční lze zajistit i 
ubytování návštěvy. Vedení ústavu má právo omezit nebo úplně zakázat návštěvy 
z vážných důvodů hygienicko-epidemiologických. Vzájemné návštěvy klientů na 
pokojích jsou povoleny pouze se souhlasem jejich spolubydlících. 

 
Telefonické hovory a informace 

 

Upozorněte Vaše příbuzné a známé, aby nerušili klid a provoz ústavu zbytečnými 
telefonickými dotazy. Telefonické hovory jsou přepojovány na pokoje do signalizačního 
zařízení prostřednictvím automatické ústředny. Pokud není na pokojích telefon, máte 
k dispozici telefonní automaty. 
 

 
 



 

 

Přání a stížnosti 
 

Přání a stížnosti můžete předat komisi pro kvalitu péče, vrchním sestrám, příslušnému 
primáři oddělení nebo řediteli RÚ. Kvalitu péče sledujeme formou dotazníku, který je 
jednotný pro většinu zdravotnických zařízení. Výsledky nám umožňují cílené zlepšování 
kvality péče a jsou publikovány na našich webových stránkách. Sběr dotazníků probíhá 
v etapách 1x ročně. Na všech LO jsou pro Vás připraveny tiskopisy „ Pochvaly, podněty, 
stížnosti “, jelikož chceme mít aktuální informace od Vás.  Po vyplnění je můžete vhodit 
do schránky na LO nebo u recepce. Výběr schránek provádí náměstkyně pro kvalitu 
a ošetřovatelskou péči a asistentka ředitele 1x týdně. Na LO máte dále k dispozici „ Vnitřní 
směrnici – Vyřizování stížností v rámci RÚ Kladruby “, pro případ, že nebudete 
s poskytováním zdravotní péče nebo s poskytováním služeb sociální péče (nebo v jiných 
případech) spokojeni. Veškeré aktuální informace najdete na nástěnkách nebo sesternách. 

 
Propuštění klientů 

 

Při propuštění z ústavu vraťte všechny zapůjčené předměty a klíče. Sestrám na LO 
odevzdejte Rehabilitační kartu, která je součástí zdravotnické dokumentace. Lékařská 
zpráva je vyhotovena ke dni propuštění a musíte se s ní hlásit do 3 dnů u praktického 
lékaře. Odvoz vozidly Dopravní zdravotní služby při propuštění se zajišťuje jen těm 
klientům, kteří mají na přepravu nárok dle zdravotního řádu podle Sbírky zákonů 
č.117/1993 § 10, 11. Mají-li klienti více zavazadel, mohou je odeslat poštou. 

 
Ostatní pravidla 

 

Při pobytu dodržujte obvyklé společenské konvence. Respektujte soukromí a práva 
ostatních klientů. Primář oddělení může propustit či přeložit klienta, který svým 
chováním ohrožuje okolí, nebo opakovaně porušuje Domácí řád RÚ Kladruby. 
Chovejte se šetrně k výtahům, ostatnímu ústavnímu zařízení i k inventáři. Šetřete vodou 
a elektrickou energií. Za škody způsobené nešetrným zacházením, bude ústav požadovat 
finanční úhradu. 
Vedení rehabilitačního ústavu Vás žádá o důsledné dodržování pokynů tohoto řádu. Svým 
podpisem ve zdravotnické dokumentaci potvrďte, že jste byl (a) seznámen (a) s textem 
Domácího řádu Rehabilitačního ústavu Kladruby. Neznalost řádu v případě jeho 
nedodržení nelze omluvit. Nerespektování Domácího řádu RÚ Kladruby může vést 
k předčasnému ukončení léčebného pobytu. 

 
Děkujeme Vám za dodržování kázně a za Vaši snahu o spolupráci se všemi 
pracovníky RÚ. Budeme Vám vděční za veškeré konstruktivní připomínky, týkající 
se provozu našeho ústavu i za eventuální konkrétní pomoc při řešení našich 
problémů. 

 
Domácí řád RÚ Kladruby nabývá platnosti od 01. 07. 2009. Současně se ruší platnost. 
Domácího řádu RÚ Kladruby platného od 01. 07.2007 včetně jeho dodatků č. 1-4 . 
 
 
 

 
Ing. Josef Hendrych, 
ředitel RÚ Kladruby 


